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Prefácio da 2ª Edição 
 
 

Publicada no ano de 1996, em sua primeira edição impressa, 

neste ano de 2021 esta obra completa 25 anos. Ao longo desse tempo, 

ela tem levado ao leitor os ensinos bíblicos genuínos da palavra de 

Deus e esclarecimentos importantes sobre este tema.  

 

Há de se ressaltar que nunca houve a intenção de obtenção de 

lucro, apenas da reposição dos custos visando uma possível segunda 

edição impressa. Assim, muitas unidades foram vendidas por preço 

bastante acessível, outras foram doadas a líderes e pastores, bem como 

a amigos e outras pessoas. Tudo isso foi possível graças a liberalidade 

da Editora Dois irmãos Ltda., na pessoa do seu sócio proprietário, meu 

duplamente e amado irmão Jacinto Raposo Correia, que assumiu 

todos os custos da primeira edição. Sua proatividade em investir no 

Reino é digna de reconhecimento e apreciação! 

 

Nesta segunda edição nossa intenção é ir muito mais longe, é 

alcançar muito mais leitores, em todo o mundo, com a versão 

eletrônica, E-book gratuito. É gratificante estar alinhado e poder 

seguir a recomendação do nosso amado Senhor e Mestre – Jesus 

Cristo: “...; de graça recebestes, de graça dai.” (Mt 10.8b).  

 

Esperamos que o nosso bom Deus proporcione edificação à 

sua vida com a leitura dessa singela obra.  

 

A Deus toda a honra e glória pelos séculos dos séculos! 

 

Paulo Raposo Correia 

Presbítero e Bacharel em Teologia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Prefácio da 1ª Edição 
 

 

Este livro é um testemunho da verdade bíblica. Vejo-o como 

uma palavra que esclarece a posição dos aspersionistas, mostrando 

que nós, conquanto não discutamos, fanaticamente, forma de batismo, 

temos convicções firmadas na Palavra de Deus. 

 

O autor é estudioso da Bíblia, conhecedor do assunto, 

pesquisador arguto, exegeta seguro e preciso. É um homem de 

empresa, bem sucedido, bacharel em Teologia, mas não ordenado 

para o ministério pastoral, neste sentido, é leigo. 

 

Paulo Raposo é diácono da Catedral Presbiteriana do Rio. 

Prefacio o seu livro com amor e satisfação. Recomendo ao público 

leitor esta obra não para reabrir uma polêmica, já de muito superada, 

mas para lembrar que cada posição tem sua leitura própria à luz dos 

textos bíblicos. 

 

É compreensível que um aspersionista diga o que diz o autor 

deste livro. Leia-o até o fim. O importante é estar em Cristo, é ser uma 

nova criatura. Batismo é sinal e selo visíveis e externos, de uma graça 

invisível e interna. Batismo não salva, quem salva é só Jesus. Batismo 

é para os salvos. 

 

Temos dito e mais direi, se necessário for: não é a quantidade 

de água que lava os pecados, e, sim o sangue de Jesus. A água é 

símbolo e a forma é interpretação do uso do símbolo, a regeneração só 

acontece pelo sangue de Jesus Cristo, que nos limpa, nos lava e nos 

purifica de todos os nossos pecados. 

 



É bom para todos os aspersionistas conhecerem a base bíblica 

da nossa posição. Respeitamos a posição dos imersionistas; tanto é que 

não os rebatizamos, a menos que o peçam, e tem acontecido pedirem. 

O mínimo que esperamos é igual respeito. 

 

Ademais, a Palavra de Deus é explícita quanto aos que se põe 

a discutir rudimentos da fé e da doutrina quando diz: 

 

“Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de 

Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito não lançando de novo a base 

do arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, e o ensino de batismos e 

da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno” (Hb 6.1-

2). 

 

Dou graças a Deus pelo relacionamento fraterno e respeitoso 

que tenho com, praticamente, todas as denominações. É claro que 

cada escritor tem sua maneira própria e peculiar de dizer as coisas; 

deste modo, em algumas posições do autor, eu daria ao texto um 

tratamento diferente, diverso. “O estilo é o homem”, e cada um tem o 

seu. 

 

 

   Rev. Guilhermino Cunha 

   Pastor da Catedral Presbiteriana do Rio 

   e Presidente do Supremo Concílio da  

   Igreja Presbiteriana do Brasil.  

(1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Introdução 
 

 

O Senhor Jesus Cristo, entendendo perfeitamente a 

dificuldade humana para apreender as verdades e realidades 

espirituais, não palpáveis, deixou para a sua igreja dois ritos. Esses 

ritos ou ordenanças ou atos simbólicos são: o BATISMO e a CEIA DO 

SENHOR. 

 

É de conhecimento geral que os elementos utilizados nesses 

ritos ou a sua própria realização não são capazes de transmitir bênçãos 

ou outorgar graça espiritual, pois a importância deles não reside nos 

elementos e nem no ato de praticá-los, mas nas realidades espirituais 

que simbolizam. Assim, a prática meramente ritual ou formal das 

ordenanças, como um costume religioso, tira-lhes o seu real valor. 

 

Tratarei aqui da primeira dessas ordenanças – O BATISMO – 

numa abordagem essencialmente bíblica, tendo como alvo principal o 

Batismo Cristão, ainda que outros tipos de batismo sejam 

apresentados. 

 

Em meu relacionamento com cristãos de diferentes 

denominações, tenho percebido, por parte daqueles que defendem o 

batismo por imersão como o modo correto de batizar, uma certa 

intolerância para com os que adotam o batismo por aspersão. Em 

termos práticos, a maioria das igrejas imersionistas não aceita como 

membro, irmãos batizados por aspersão, a não ser que se submetam a 

“doutrina do rebatismo”. Não me recordo de ter ouvido falar de uma 

igreja aspersionista que tenha feito tal exigência a irmãos batizados 

por imersão. Em 1992, quando fiz este estudo, só tinha conhecimento 

dessas coisas através de comentários de terceiros. Contudo, tempos 



depois, estaria vivenciando pessoalmente esta situação, quando da 

transferência para uma igreja de teologia chamada tradicional. Após 

algum tempo de boa convivência, ainda que como agregado, não tive 

outra saída senão procurar uma igreja que aceitasse o batismo por 

aspersão. 

 

Enquanto as igrejas imersionistas dão tanto destaque a este 

assunto, as igrejas aspersionistas, têm deixado de orientar 

adequadamente os seus membros, deixando-os em situação no 

mínimo desconfortável, quando confrontados com a argumentação 

imersionista. A palavra de Deus exorta: “Cada um tenha opinião bem 

definida em sua própria mente” (Rm 14.5b) e acrescenta, “..estando sempre 

preparados para responder (com mansidão e temor) a todo aquele que vos 

pedir razão da esperança que há em vós...” (1Pe 3.15). 

 

Portanto, o presente estudo tem o objetivo de apresentar a 

orientação bíblica a respeito desse controvertido assunto, 

contribuindo para o esclarecimento e edificação do povo de Deus. 

Esteja certo o leitor de que não há qualquer intenção de atirar mais 

lenha nessa fogueira da discórdia ou de reforçar a atual segmentação 

denominacional. É como diz o apóstolo: “A vossa palavra seja sempre 

agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada 

um” (Cl 4.6). 

 

 

Os principais argumentos utilizados em defesa da imersão são 

os seguintes: 

 

1°) O verbo “batizar”, na sua origem grega, significa “imergir” 

ou “mergulhar”; (tese filológica) 

 

2°) João Batista batizava “no rio Jordão”, num ponto onde 

havia “muitas águas”, o que nos permite inferir que ele 

mergulhava os candidatos; (tese circunstancial) 

 



  

3°) O batismo tem o significado claro de “sepultamento” e 

“ressurreição” do crente com Jesus Cristo, o que pode ser 

dramatizado através do ato de mergulhar na água e emergir 

dela. (tese analógica) 

 

Nas próximas páginas essas três teses serão amplamente 

discutidas, à luz das Escrituras. 

 

Na preparação deste material, procurei examinar o maior 

número de textos bíblicos que tratam direta ou indiretamente do 

batismo, tanto no Novo quanto no Antigo Testamentos e consultei 

diversos comentários sobre eles, bem como outras literaturas sobre o 

assunto. Percebi nitidamente a tendência de alguns escritores de ver 

os textos bíblicos através dos óculos do seu próprio preconceito. Não 

sei até que ponto consegui ser imparcial, apresentando a melhor 

interpretação do texto, ainda que não a única. De qualquer forma foi 

nesse espírito de imparcialidade que procurei me conduzir.  

 

O material apresentado não tem a pretensão de esgotar o 

assunto e nem de inovar. Caracteriza-se por mesclar o pensamento de 

muitos autores com as minhas próprias opiniões. A inserção de textos 

ou recortes de textos retirados da bibliografia, com identificação do 

autor sempre que possível, permitiu um maior enriquecimento no 

tratamento do assunto. Espera-se que seja de grande utilidade para a 

igreja, corroborando para ampliar ainda mais o respeito entre os 

irmãos. 

 

 
Paulo Raposo Correia 
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1. UNIDADE NA DIVERSIDADE 
 

 

 

O batismo é um assunto que tem dado ocasião a lamentáveis 

desentendimentos, não tanto com referência ao seu significado, mas 

principalmente quanto ao modo de administrá-lo – ASPERSÃO ou 

IMERSÃO. Esses debates vêm ocorrendo desde os primeiros séculos 

e, ainda hoje, não se tem chegado a uma definição final.  

 

Devemos ressaltar em relação a essas divergências que, tanto 

de um lado como do outro, encontramos inúmeros cristãos de notável 

erudição bíblica e de indiscutível espiritualidade e consagração. Se 

conhecer o grego resolvesse a questão, já teríamos a resposta há 

séculos, pois é grande a lista dos conhecedores do grego e de outros 

idiomas que se envolveram nessa questão; tanto de um lado, quanto 

do outro. 

 

Podemos assegurar que se a Bíblia apresentasse uma resposta 

clara e objetiva sobre este assunto, certamente todos os cristãos a 

adotariam. E, se esta resposta não foi revelada com clareza, talvez seja 

com o propósito de nos testar em nossa capacidade de renunciar a nós 

mesmos e de respeitar o ponto de vista do nosso irmão. 

 

A razão desse radicalismo pode ser a ênfase errada sobre o 

batismo com água, conforme afirma W. G. Swift: “Embora o batismo seja 

uma coisa sagrada e represente a coisa mais santa da igreja – o Espírito Santo 

– contudo, muitas pessoas lhe dão ênfase errada e de tal modo o fazem que por 

Capítulo 1 
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pouco não o tornam um ídolo. Tem-se a impressão de que muitos dão mais 

ênfase à ordenança exterior do que à obra interior do Espírito Santo. Muitas 

pessoas faziam isto nos dias de Paulo e dos apóstolos. Lede cuidadosamente as 

epístolas de Paulo e vereis que uma das dificuldades de seu ministério era 

impedir que os judeus convertidos dessem excessiva ênfase a ordenanças 

exteriores tais como a circuncisão, as lavagens, os batismos etc. Ele, por fim, 

exclama: 'Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo 

e Gaio' (1Co 1.14);'Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para 

pregar o evangelho' (1Co 1.17).” 

 

 

William MacDonald argumenta: “Existem certas doutrinas da fé 

cristã que são absolutamente fundamentais. São de importância inigualável. 

No que lhes diz respeito, não pode haver diferença de opinião. Os crentes 

devem estar unidos nessas grandes verdades”. Ele apresenta então como 

fundamentais, as seguintes doutrinas: A inspiração das Escrituras, a 

Trindade, a Deidade de Cristo, a Encarnação de Cristo, o Evangelho, 

a Segunda Vinda de Cristo etc. Ele acrescenta: “Não podemos ter 

comunhão com aqueles que negam as doutrinas fundamentais”. E continua: 

“No Novo Testamento existem assuntos que não são fundamentais, mas que 

requerem obediência .... batismo, divórcio e novo casamento, plano profético 

geral, cobertura da cabeça das mulheres, ministério público feminino na 

igreja, os dons do Espírito, ...”.  

 

 

Ele aconselha então: “Com relação aos assuntos fundamentais, 

deve haver unanimidade em qualquer igreja cristã. Com relação aos assuntos 

biblicamente importantes, embora não fundamentais, cada igreja (local) deve 

adotar sua própria posição, no temor do Senhor. Qualquer ensino contrário, 

tanto público como particular, que possa criar divergências ou divisões não 

deverá ser permitido. Se uma pessoa não concorda com a posição da igreja e 

sente que deve sair devido à sua fidelidade ao Senhor, esta pessoa deveria fazê-

lo de modo calmo e pacífico, sem pretender arrastar outras pessoas consigo”. 
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Richard Baxter apresenta uma fórmula simplificada: “Em 

assuntos fundamentais, unidade. Em assuntos secundários, liberdade. 

Em todas as coisas, caridade (ou amor)”. Daí se conclui que o 

requisito fundamental – em se tratando de pontos de vista divergentes 

em assuntos não fundamentais – é o respeito mútuo que o amor 

impõe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16                                                                    Batismo: Com a palavra, a Bíblia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Batismo: Com a palavra, a Bíblia                                                                     17                                                                 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. SIGNIFICADO DO TERMO 
 

 

 

Os Dicionários e Analíticos Léxicos apresentam os seguintes 

vocábulos gregos que estão vinculados ao batismo, purificações 

judaicas ou a simbolismos do Antigo Testamento: “BAPTO”, 

“BAPTIZO”, “BAPTISMA”, “BAPTISMOS” e “BAPTISTES”. 

 

“BAPTO” é a palavra-chave que no grego secular significa 

“submergir”, “mergulhar”; “mergulhar em tinta”, e, assim, “tingir”; 

temperar (o ferro, o aço); tirar (água); e os demais vocábulos seus 

derivados. 

 

Esses vocábulos derivados são representados, geralmente, em 

português, pela sua forma transliterada: 

 

BAPTIZO (forma verbal)   = Batizar (trad.  submergir, 

                                                                      mergulhar; tirar água) 

BAPTISMA (f. substantiva)  = Batismo 

BAPTISMOS (f. substantiva) = Batismos (trad. imersão;  

                                                                            ablução*) 

BAPTISTES (f. substantiva)    = Batista (o que batiza) 

* Purificação religiosa 

 

Outros vocábulos gregos vinculados mais diretamente com os 

ritos judaicos, purificações e lavagens, são: 

Capítulo 2 
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RANTIZO (hb - nazah)  = Aspergir, Purificar (Hb 9.13, 19, 21) 

RANTISMOS                = Aspersão, Purificação (Hb 12.24; 

1Pe 1.2) 

LOUO (hb - rahas)         = Lavar (o corpo inteiro); banhar-se; 

molhar-se  (Jo 13.10; Hb 10.22) 

NIPTO                            = Lavar (partes do corpo) (Mc 7.3; Jo 

13.10) 

 

O primeiro dos três argumentos apresentados a favor da 

imersão é: O verbo batizar, na língua grega “Baptizo”, significa 

imergir. Para ser coerente com a origem do termo é imprescindível 

administrar o batismo por imersão. (tese filológica) 

 

Ainda que o substantivo “batismo”, derive do verbo “Baptizo”, 

que significa etimologicamente imergir, quer na literatura clássica da 

língua grega, quer no Grego Popular do Novo Testamento, isto não 

prova que a imersão seja o único modo de realizar o batismo, 

indispensável e necessário. 

 

W. G. Swift menciona o Léxico Grego e Inglês, de Robinson, 

considerando-o um dos melhores sobre o Novo Testamento: “Nas 

primeiras versões latinas do Novo Testamento, como por exemplo, a Ítala 

(200-250 d.C.), que Agostinho considerava como a melhor de todas e que 

remonta aparentemente ao segundo século e ao uso ligado com a era 

apostólica, o verbo grego 'baptizo' é apresentado uniformemente na forma 

latina 'baptizo', e nunca é traduzido por imerjo ou por qualquer outra forma 

semelhante; demonstrando com isso que havia alguma coisa no rito do 

batismo com que a última não correspondia”. 

 

Para dar sustentação a prática do batismo por aspersão não é 

necessário provar que “baptizo” e os demais vocábulos tenham 

predominantemente uma significação diferente de imersão. É 

suficiente demonstrar que em alguns casos tais palavras tiveram 

necessariamente o sentido de aspergir ou salpicar. 
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É bom ter em mente que as Escrituras, em parte alguma, 

descrevem, e muito menos, prescrevem o modo de batizar. 

 

Examinemos algumas ocorrências de “bapto” e seus derivados, 

na Septuaginta e no Novo Testamento, onde houve a tradução para o 

português. 

 

 

I. NO ANTIGO TESTAMENTO (SEPTUAGINTA) 

 

A Septuaginta (ou LXX) foi, talvez, a primeira versão das 

Escrituras hebraicas. Uma tradução grega do AT, feita em cerca de 285 

a.C., por 70 eruditos. Vejamos algumas utilizações do verbete 

“baptizo”: 

 

 

a) “Baptizo” 

 

2Rs 5.14 - “Então desceu, e mergulhou (baptizo) no Jordão sete 

vezes...” 

 

A. Almeida explica o caso da seguinte maneira: 

 

“Tanto Almeida como a Versão Brasileira traduzem aqui - 

'mergulhou'; no grego é 'batizou-se', e no hebraico é o verbo 'tabal'. Como as 

traduções de Almeida e Brasileira foram feitas diretamente do hebraico, parece 

que nossos bons tradutores foram levados a traduzir - mergulhou - pela 

insistência com que se tem afirmado que 'tabal' sempre significa mergulhar... 

 

Naamã 'batizou-se', mas não mergulhou. 
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1°) O texto sagrado declara que seu ato foi feito '...consoante a 

palavra do homem de Deus...'(v.14), isto é, Eliseu, que lhe mandou lavar-se 

(hb - rahas; gr - louo) no Jordão, e não mergulhar (v.10); 

 

2°) Naamã desceu ao Jordão e cumpriu a ordem do profeta, 

borrifando-se (‘tabal’), assim como os irmãos de José tingiram ou borrifaram 

de sangue (o mesmo verbo ‘tabal’) a túnica deste, para que Jacó supusesse que 

seu filho tinha sido despedaçado por alguma fera (Gn 37.31). 

 

A narrativa de Gênesis 37 não admite outra conclusão. José era um 

moço de 17 anos de idade e sua túnica era a tal túnica talar de mangas longas 

e largas (V.B.), não sendo possível mergulhá-la no sangue de um cabrito, por 

ser este em absoluto insuficiente. Além disso, a túnica mergulhada em sangue 

não daria vestígio de uma luta e consequentemente, dilaceramento. É claro 

que Jacó recebeu a túnica com roturas, indícios de queda e salpicada de 

sangue, como se este houvera esguichado das artérias da vítima, partida pelos 

dentes da fera. Nenhum tradutor verteu aqui ‘tabal’ por mergulhou, por ser 

absurdo. Logo, a ação expressa por 'tabal' nas duas passagens e traduzida por 

'baptizo' na dos Reis, foi executada salpicando, borrifando ou aspergindo.” 

 

Outra interpretação sugerida é que Levíticos 14 (Comp. Hb 9) 

manda o sacerdote molhar o hissopo no sangue e nas águas correntes 

(comp. Lv 14.6 com Lv 14.51-52 - dentro do vaso havia uma mistura 

de sangue e água) e aspergir o leproso “sete vezes”. Mais adiante, diz 

o texto: “...banhar-se-á com água, e será limpo” (Lv 14.8). Nem Eliseu, 

nem o sacerdote foi realizar a cerimônia, mas Naamã recebeu ordem 

apenas para lavar-se. Talvez, por se tratar de um estrangeiro, 

incircunciso, sem direito às ordenanças do pacto, Eliseu suprimiu a 

parte inicial do ritual e determinou que a segunda parte, a lavagem, 

fosse na mesma quantidade das aspersões com o sangue (sete). Daí 

decorrem duas situações: primeira – ele fez consoante a palavra do 

profeta, borrifando-se (‘tabal’); segunda – na sua ignorância as 

determinações da lei ele foi e “mergulhou” no Jordão. É significativo 

então que este caso seja um caso único de mergulho ou imersão em 

água na Bíblia. As citações, a seguir, referem-se a: submergir - Jó 9.31; 
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Sl 69.2; 78.53; 124.4; Is 43.2 e Mt 14.30 (“katapontizo”). E para Naamã 

agir assim naquele tempo, só mesmo por ignorância à lei, pois os 

judeus e especialmente os sacerdotes e os profetas só usavam a 

aspersão ou derramamento em suas purificações, até mesmo ao lavar 

as mãos (veja 2Rs 3.11 onde diz que Eliseu derramava água sobre as 

mãos de Elias). 

 

 

II. NO NOVO TESTAMENTO 

 

a) “Baptizo”, “Baptisma”, “Baptismos” 

 

Ocorrem 101 vezes, no Novo Testamento, a forma verbal 

“baptizo” (77 vezes) e as formas substantivas “baptisma” (20 vezes), 

“baptismos” (4 vezes). Geralmente, estes vocábulos gregos não são 

traduzidos para o português, porém transliterados. 

 

Essas ocorrências acham-se assim distribuídas: nos 

Evangelhos, 55 (Mt, 9; Mc, 19; Lc, 14; Jo, 13); Atos, 27; em 1Coríntios, 

10; nas demais epístolas, 9. 

 

Das 101 ocorrências: 

 

– 46 referem-se ao batismo de João, chamado batismo de 

arrependimento, sendo: Mt, 7; Mc, 8; Lc, 10; Jo, 12 e At, 9; 

 

–  14 dizem respeito especificamente ao batismo com o 

Espírito Santo e ao batismo com fogo, juízo ou sofrimento 

(Mt, 1; Mc, 7; Lc, 3; Jo, 1; At, 2); 

 

–  6 outras referem-se a purificações judaicas ou a 

simbolismos do Antigo Testamento (Mc 7.4 [2x], 7.8; Lc 

11.38; 1Co 10.2; Hb 9.10); 
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–  35 restantes, que focalizam mais diretamente o rito cristão, 

encontram-se 2 nos Evangelhos; 16 em Atos; 9 em 

1Coríntios e 8 nas demais epístolas. 

 

Dos 4 evangelistas, João é o que registra a prática do batismo 

por Jesus (Jo 3.22, 26; 4.1), com a ressalva de que não era ele 

pessoalmente e sim seus discípulos que o ministravam (Jo 4.2). 

 

 

“Baptizo” 

 

Normalmente aparece como um termo técnico que significa 

“administrar o rito do batismo, batizar (transliterado)”. Constituem-

se exceções as ocorrências de Marcos 7.4 e Lucas 11.38 onde a forma 

verbal aí traduzida é “lavar, purificar, aspergir, etc.”, significando 

“limpar ou purificar por lavagem”. 

 

Mc 7.4a - “...quando voltam  da  praça, não  comem  sem  se 

aspergirem (baptizo).”  

 

Lc 11.38  - “O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se 

lavara (baptizo) primeiro, antes de comer”. 

 

O comentário é do Dr. Felipe Landes, apresentado aqui de 

forma resumida: 

 

Certo fariseu que convidara Jesus a almoçar em sua casa, estranhou 

que o Mestre não se lavasse (batizasse) antes de sentar-se à mesa. Qualquer 

que fosse a cerimônia que se esperava Jesus fizesse, tendo vindo da rua, é ela 

designada pelo verbo ‘baptizo’. Ora, o fariseu estranhou essa omissão 

certamente por ser de praxe entre eles submeter à sua observância cada pessoa 

que viesse da rua, como Jesus tinha vindo. Marcos vem em nosso auxílio neste 

ponto, explicando o costume, pois diz que os fariseus e todos os judeus, 

quando vêm da rua, não comem sem se aspergirem (‘baptizo’) (Mc 7.4a). Aqui 

o verbo grego poderia ser ‘rantizo’, que, todos concordam, significa aspergir. 
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Os imersionistas de nossos dias até costumam dizer que os ministros das 

outras denominações evangélicas não batizam, rantizam; isto porque 

praticam a aspersão. Pois bem, vê-se agora que um fariseu estranhou que 

Jesus não se batizasse antes do almoço, e Marcos nos explica que a praxe 

consistia em ‘rantizar-se’. Em outras palavras, o lavamento exigido e 

designado pelo verbo ‘baptizo’ era executado por aspersão. 

 

Para a prática dessas purificações chamadas batismos, os judeus 

tinham em suas casas vasilhame especial, depósitos de água limpa, sempre de 

prontidão. Seriam tanques apropriados para neles mergulhar as pessoas que 

tinham de se purificar ou lavar? Ouçamos o testemunho do evangelista João 

(2.6): ‘Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as 

purificações, e cada uma levava duas ou três metretas’. À margem, informam-

nos os tradutores que a metreta era uma medida de capacidade de 30 litros. 

Cada uma das talhas de que se serviam para as purificações ou batismos podia 

conter de 60 a 90 litros d'água, quantidade muitíssimo aquém da necessidade 

para a imersão de um adulto. 

 

 

“Baptisma” 

 

Esta forma substantiva aparece com referência ao batismo de 

João e ao batismo Cristão. Significa “o rito do batismo, batismo 

(transliterado)”. 

 

 

“Baptismos” 

 

Esta outra forma substantiva ocorre apenas em Hebreus 6.2 

como “batismos” (transliterado). É traduzida como “lavar, lavagem, 

lavagens, abluções, etc.” em Marcos 7.4b, 8 (na versão Almeida 

Revista e Corrigida – ARC) e Hebreus 9.10. 

 

Hb 6.2 - “...e o ensino de batismos (baptismos)...” 
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Os versículos primeiro e segundo deste capítulo relacionam 

“seis” doutrinas fundamentais. O plural é usado aqui provavelmente 

para salientar o fato de que todas as “cerimônias e ritos”, como a do 

batismo, cristão ou não, devem ser vistos inclusos entre esses 

“princípios elementares”. Certamente, o batismo cristão está incluído, 

e as formas utilizadas no Antigo Testamento e por João Batista devem 

ser incluídas na categoria de “batismos”. No dizer de Vincent: “O 

ensino parece envolver todos esses ritos, suas relações e sua significação 

comparativa; e isso seria necessário no caso de um judeu convertido ao 

cristianismo, o qual poderia deixar de perceber, por exemplo, qualquer 

diferença entre abluções judaicas e o batismo cristão”. 

 

 

Mc 7.4b - “...e há muitas outras cousas que receberam para observar, 

como a lavagem (baptismos) de copos, jarros e vasos 

de metal (e camas)...” 

 

Mc 7.8 - “Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a 

tradição dos homens; como lavar (baptismos) dos jarros 

dos copos...” (Almeida Revista e Corrigida – ARC) 

 

Certamente está em vista aqui a cerimônia de purificação de 

objetos e pessoas já lavadas. No tempo de Jesus, os vários 

regulamentos referentes à pureza cerimonial estavam em 

desenvolvimento. Era costume guardar à mão um suprimento de 

água para purificar os copos e os vasos que seriam usados (ver Mc 7.2-

4 e Jo 2.6). Em João 2.6, como já vimos, nos é explicado que as seis 

talhas de pedra ali existentes serviam para as cerimônias judaicas de 

purificação, mui provavelmente as cerimônias de lavagem de mãos e 

de diversos objetos. 

 

Jesus comenta esta praxe dos fariseus em Lucas 11.39-41 e em 

Mateus 23.25-26. Em Lucas o Senhor salienta o fato de que o 

lavamento (batismo) praticado pelos fariseus em seus copos e pratos 
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era feito no exterior. Na passagem de Mateus o mencionado vasilhame 

fica expressamente cheio de imundícia por dentro, não atingida pela 

lavagem exterior, o que não é possível acontecer quando são 

“mergulhados” n'água as tais vasilhas. Ainda que caiba uma 

interpretação de que Jesus estava figuradamente atacando a 

“exterioridade” na vida espiritual dos fariseus, o fato é que em 

nenhum desses casos está presente a ideia de imersão. Logo, fica 

confirmado que esses “baptismos” eram feitos por aspersão. 

 

 

Hb 9.10 - “E que não passam de ordenanças da carne, baseadas 

somente em comidas e bebidas e diversas abluções 

(baptismos), impostas até ao tempo oportuno de 

reforma”. 

 

 

Está em pauta aqui as diversas cerimônias da lei, chamadas 

“abluções”, no grego “baptismos”. Sabemos que nas tais abluções os 

judeus aplicavam a água por afusão (derramamento) ou por aspersão 

(Êx 29.4; Nm 8.5-7; Hb 9.19; etc.). 

 

 

b) “Bapto” 

 

Ocorre apenas 4 vezes no N.T. (duas vezes em Jo 13.26 e, 

também, em Lc 16.24 e Ap 19.13) com o sentido de “mergulhar”, sendo 

que esta última referência (Ap 19.13) comporta a ideia de “salpicar”. 

 

Ap 19.13 - “Está vestido com um manto tinto (“bapto”) de 

sangue...” (Comp. Is 63.3-6; Ap 14.20; Mt 21.44) 
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A. Almeida comenta: 

 

“Aqui se nos apresenta o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda 

a este mundo com os sinais de seu triunfo. Vem montado num cavalo branco, 

chama-se Fiel e Verdadeiro, peleja e julga com justiça, seus olhos são chamas 

de fogo e em sua cabeça há muitos diademas. Sua veste ou capa se apresenta 

ensanguentada. A Tradução Brasileira diz: ‘imersa em sangue’; as outras 

dizem: ‘salpicada de sangue’; a Revista e Atualizada tem - ‘manto tinto de 

sangue’. O verbo é ‘bapto’. 

 

Quem é que traduziu corretamente? Para responder a esta 

interrogação, façamos outras: Como foi que sua veste ficou ensanguentada? 

Onde? Quando? Para que? Quem o disse? 

 

A resposta está no verso quinze: ‘Ele é o que pisa o lagar do furor da 

ira do Deus Todo-Poderoso’. Aí está a figura. O lagar era a caixa em que se 

atiravam as uvas para serem espremidas. Este trabalho era feito por um 

homem com os pés limpos, que ia pisando sobre as uvas. Estas, ao romperem-

se sob o peso do homem, vez por outra, esguichavam contra sua veste um jato 

de suco, salpicando-a. As uvas neste caso são os inimigos de Deus, o suco é 

seu sangue e quem pisa o lagar do furor da ira do Todo-Poderoso é o Senhor 

Jesus Cristo. Daí resulta que suas vestes estão 'salpicadas de sangue'. É 

lamentável perder-se o sentido de tão expressiva figura só por causa do erro 

de se atribuir ao verbo 'bapto' a ideia exclusiva de imergir! De fato, as vestes 

do Senhor apareceram 'batizadas' de sangue, mas não imersas, e sim, 

salpicadas.” 

 

 

c) “Baptistes” 

 

É somente nos Evangelhos sinóticos que João é descrito como 

Batista (Baptistes); empregado como substantivo em Mateus (7 vezes), 

Marcos (2 vezes)  e  Lucas (3 vezes). 
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Conclusão: 

 

Ficou demonstrado que aspergir, derramar e salpicar 

traduzem, em muitos casos, a palavra batizar (“baptizo”), tanto na 

Septuaginta (AT) quanto no Novo Testamento. Nos demais casos, 

onde houve transliteração, o “termo técnico” deve ser entendido à luz 

das circunstâncias descritas pelo escritor sagrado. 
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3. O BATISMO NO ANTIGO TESTAMENTO 
 

 

 

Não há dúvida que o batismo com água era praticado pelos 

judeus, antes de Cristo. Os fariseus se dirigiram a João Batista e 

perguntaram-lhe: “Então por que batizas...?” (Jo 1.25). Eles não 

perguntaram: “Que novo rito é este?”. Eles não estranharam o rito 

pois estavam bem familiarizados com os “diversos batismos” do 

Antigo Testamento, que eram todos feitos por aspersão. A dúvida 

deles, como será visto mais adiante, era quanto a sua habilitação para 

praticar tal ato. 

 

 

I. NA LEI (PREFIGURAÇÃO) 

 

Segundo a prescrição de Deus a Moisés os pecados do povo 

seriam expiados mediante o sacrifício de animais e a aspersão do 

sangue sobre o povo ou sobre os objetos a serem expiados: 

 

 

“Tomai um molho de hissopo, molhai-o no sangue que estiver na 

bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras...” (Êx 12.22) 

 

“Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e 

disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de 

todas estas palavras” (Êx 24.8) 

Capítulo 3 
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“...o restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar” (Êx 29.12; Lv 

4.7, 18, 25, 30) 

 

“...imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o 

altar ao redor” (Êx 29.16) 

 

“...os sacerdotes, apresentarão o sangue, e o espargirão ao redor sobre 

o altar...” (Lv 1.5, 11, 15; 3.2, 8) 

 

“...e os molhará no sangue...E sobre aquele que há de purificar-se da 

lepra espargirá sete vezes...” (Lv 14.6-7; ver ainda Lv 14.14-20, 49-53) 

 

“Tomará do sangue do novilho, e com o dedo o espargirá sobre a frente 

do propiciatório; e diante do propiciatório espargirá sete vezes do sangue com 

o dedo” (Lv 16.14) 

 

No dia da expiação (sétimo mês, aos dez dias – Lv 16.29 – 

atualmente chamado de 'Yom Kippur'), o Sumo Sacerdote deveria 

dirigir-se ao Santo dos Santos e fazer expiação pelo santuário (Lv 

16.14-16a); à tenda, e fazer expiação por ela (Lv 16.16b); e ao altar, e 

fazer expiação por ele (Lv 16.18-19). Depois, deveria pôr as mãos sobre 

o bode vivo; confessar todas as iniquidades, transgressões e pecados 

de Israel e enviar o bode ao deserto (Lv 16.21-22). Em seguida, despir 

as vestes de linho, banhar o seu corpo em água, no lugar santo, e 

vestir-se novamente. Finalmente, sair e oferecer o holocausto pelo seu 

pecado e pelos pecados do povo (Lv 16.23-24). 

 

Além da aspersão do sangue para expiação, o Senhor Jeová 

ordenou a aspersão do óleo da unção para consagrar os sacerdotes ao 

serviço do Tabernáculo: 

 

“Então tomarás o óleo da unção, e lho derramarás sobre a cabeça (de 

Arão e depois dos seus filhos); assim o ungirás” (Êx 29.7-9) 
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“Tomarás então do sangue sobre o altar, e do óleo da unção, e o 

espargirás sobre Arão e suas vestes...para que ele seja santificado...” (Êx 

29.21) 

 

“...e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo 

pecado; e o ungirás para consagrá-lo” (Êx 29.36) 

 

“...este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da 

congregação, e a arca... Assim consagrarás estas cousas, para que sejam 

santíssimas...” (Êx 30.25-29) 

 

“Então Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo 

o que havia nele, e o consagrou; e dele espargiu sete vezes sobre o altar... 

Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu-o para 

consagrá-lo” (Lv 8.10-12; ver ainda Êx 40.9-11, 13, 15) 

 

 

Finalmente, havia ainda a ordenança da aspersão com água 

que visava a purificação: 

 

– Foi ordenada ao povo em geral: “Assim separareis os filhos de 

Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminar o meu 

tabernáculo, que está no meio deles” (Lv 15.31). Os casos em que havia a 

necessidade de purificação estão registrados em Levíticos 15.1-33 e 

17.15-16; 

 

– Fazia parte do ritual de purificação do leproso (Lv 14.8); 

 

– Foi ordenada aos sacerdotes e levitas: 

 

“Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da 

congregação, e os lavarás com água...” (Êx 29.4; ver ainda Êx 40.12; Lv 8.6; 

16.4). 
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Certamente não havia nenhum rio ou tanque à porta da tenda 

para a imersão. O que havia ali, entre a tenda e o altar, era a bacia de 

bronze, com água para essa lavagem “de mãos e pés” (Êx 30.17-21). 

 

É significativo que Arão e seus filhos participassem da 

“lavagem consagratória” (Êx 29.4), símbolo da regeneração do crente (Tt 

3.5; Jo 3.5-6), e, além disso, tivessem que lavar-se com água toda a vez 

que entrassem na tenda ou quando se chegassem ao altar para 

ministrar (Êx 30.20), símbolo da necessidade de purificação do crente 

da contaminação contraída em sua peregrinação neste mundo (1Jo 1.7-

10). 

 

“Toma os levitas do meio dos filhos de Israel, e purifica-os; assim lhes 

farás para os purificar: esparge sobre eles a água da expiação...” (Nm 8.6ss) 

 

– A ordenança da novilha vermelha (Nm 19) é um tipo do 

sacrifício de Cristo como base da purificação do crente da 

contaminação contraída em sua peregrinação neste mundo (ver Nm 

19.17-18). 

 

A bíblia é um todo harmônico. Há nela uma correlação perfeita 

entre o símbolo e a coisa simbolizada, entre o tipo e o antítipo, entre a 

profecia e seu cumprimento. Estas três formas de aspersão – com 

sangue, óleo e água – não foram prescritas por acaso. Certamente 

devem encontrar eco no Novo Testamento, pois “...a lei tem sombra dos 

bens vindouros, não a imagem real das coisas, ...” (Hb 10.1), a saber: 

 

 

1°) A aspersão do sangue do sacrifício prefigurava a aspersão 

única do sangue de Cristo, para expiação de todo aquele 

que crê (1Pe 1.2; Hb 12.24; Hb 7-10); 

 

“...eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do 

Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus 

Cristo...” (1Pe 1.2) 
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2°) A aspersão do óleo da unção prefigurava a aspersão única, 

ainda que com manifestações múltiplas (At 1.5, 8; 2.2, 3; 

10.44), do Espírito Santo sobre os remidos, para neles fazer 

habitação permanente (Jo 14.17; 1Co 3.16; 6.19), selando e 

consagrando suas vidas para Deus (Ef 1.13, 14; 4.30); 

 

3°) A aspersão com água, mais especificamente a “lavagem 

consagratória” aplicada aos sacerdotes, certamente há de 

prefigurar a aspersão única do “batismo com água”, 

símbolo da regeneração do “crente-sacerdote” (1Pe 2.5, 9), 

unido a Cristo e consagrado para ministrar diante dele. 

 

 

“Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o 

Espírito Santo; e estes três são um. E três são os que testificam na 

terra: o Espírito (óleo da unção), a água e o sangue, e os três são 

unânimes num só propósito” (1Jo 5.7-8). 

 

 

II. NOS  PROFETAS (PRÉ-ANUNCIAÇÃO) 

 

Também os profetas fizeram referência a aspersão: 

 

Do sangue: Isaías 52.15; 53.12 

 

“Assim borrifará muitas nações...” (Is 52.15 – ARC) 

 

 

Do óleo (Espírito): Joel 2.28-29; Isaías 44.3b 

 

“derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha 

bênção, sobre os teus descendentes;” Is 44.3b 
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Da água: Ezequiel 36.25; Isaías 44.3a 

 

“Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra 

seca;” (Is 44.3a) 

 

 

Quanto a unidade do corpo de Cristo, a igreja, há um só 

batismo; todos os membros do corpo de Cristo foram batizados em 

um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres (Ef 4.5 

e 1Co 12.13). Contudo, o Novo Testamento menciona alguns tipos de 

batismo, conforme veremos, nos próximos capítulos. 
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4. O BATISMO DE ARREPENDIMENTO 
 

 

 

“...veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele 

percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de 

arrependimento para remissão de pecados” (Lc 3.2-3) 

 

João Batista foi enviado em cumprimento as profecias (Ml 3.1 

comp. Mt 11.10; Mc 1.2; Lc 7.27 – Is 40.3-5 comp. Lc 3.4-6) a fim de ser 

o precursor do Senhor Jesus (Jo 3.28) e preparar-lhe o caminho. Seu 

ministério consistia numa convocação de Israel ao arrependimento, à 

conversão dos seus maus caminhos. 

 

Como símbolo da adesão dos judeus a essa mensagem ele 

administrava um “...batismo de arrependimento para remissão de pecados” 

(Mc 1.4; Lc 3.3; At 13.24 e 19.4), segundo a ordem divina (Jo 1.33). Os 

batizandos confessavam os seus pecados e professavam a sua fé no 

Messias vindouro, para serem perdoados por ele (Mt 3.6; Mc 1.5). Tal 

batismo sugeria uma mudança de comportamento e não apenas uma 

profissão pública (Mt 3.7-10; Lc 3.7-14). 

 

Enquanto as multidões aderiram a esta chamada, os fariseus e 

os intérpretes da lei a rejeitaram (Lc 7.29-30). 

 

João não tinha por objetivo chamar a atenção para si mesmo, 

mas apontava para o Messias (Jo 1.6-8, 31; 3.25-36; At 19.4); e o seu 

Capítulo 4 
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batismo apenas antecipava o batismo principal, a ser aplicado pelo 

próprio Messias – o batismo com o Espírito Santo e com fogo (Lc 3.15-

17; Mt 3.11-12; Mc 1.7-8; Jo 1.32-34; At 1.5; 11.16). 

 

 

I. QUAL O SIGNIFICADO DESTE BATISMO DE 

ARREPENDIMENTO? 

 

João anunciava o reino, a justiça e a condenação. O dia da 

expiação incluía confissão e arrependimento gerais. João mostrou que 

isso não bastava. O arrependimento teria que ser pessoal, visando a 

entrada no “reino do céu (ou reino de Deus)”, do qual Cristo é o rei. 

O batismo de João, portanto, tinha dois enfoques principais: 

 

1°) Marcava a “volta” (arrependimento e confissão 

pressupõem a conversão) de um judeu para Deus, associando-o 

(identificação, união) com o povo arrependido e garantindo-o quanto 

ao recebimento de perdão e purificação; 

 

2°) Antecipava o batismo messiânico com o Espírito Santo e 

com fogo, garantindo-lhe um lugar no reino (ver Is 4.2-5; Ml 3.1-6). 

 

 

II. DE QUE MODO ERA ADMINISTRADO? 

 

“...e eram por ele (João) batizados no rio Jordão...” 

 

“Eu vos batizo com água, para arrependimento...” 

 

Não há dúvida que o batismo de João era administrado no rio 

Jordão (Mt 3.6; Mc 1.5; Jo 1.28; 10.40) e com água (Mt 3.11; Mc 1.8; Lc 

3.16; Jo 1.26, 31, 33; At 1.5). A questão é: De que modo? A resposta 

exata a essa pergunta só será obtida na eternidade. No tempo presente 

devemos nos contentar com aquela hipótese que melhor satisfaz as 

evidências bíblicas. 
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O segundo dos três argumentos formulados a favor da 

imersão diz: “João Batista batizava no rio Jordão e onde havia muitas 

águas, donde se infere que mergulhava os candidatos”. (tese 

circunstancial) 

 

À primeira vista parece que a tese imersionista é evidente e 

irrefutável. Entretanto, após uma análise circunstancial, perde todo o 

sentido, senão vejamos:  

 

 

a) A formação de João Batista 

 

João Batista era judeu, descendia de pais justos e piedosos e 

pertencia a uma geração sacerdotal, tanto por parte de Isabel como 

por Zacarias, ambos descendentes de Arão (Lc 1.5-6). Sendo seus pais 

fiéis cumpridores dos “...preceitos e mandamentos do Senhor...” (Lc 1.6), 

certamente ele foi circuncidado segundo o costume da lei; educado 

segundo a lei judaica e instruído acerca do Messias. 

 

Em Números 4.3 lemos que “...da idade de trinta anos para cima 

até aos cinquenta será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer 

algum encargo na tenda da congregação”. Tanto João Batista, como o 

Senhor Jesus devem ter obedecido a estes preceitos da lei mosaica. De 

Jesus lemos que seu batismo e início de ministério se deram quando 

ele tinha cerca de 30 anos (Lc 3.23). João “...viveu nos desertos até ao dia 

em que havia de manifestar-se a Israel” (Lc 1.80) e isso aconteceu quando 

ele tinha cerca de 30 anos. 

 

Será que João Batista, com uma formação segundo a lei, 

atuando no poder do Espírito de Deus, iria contra a lei, imergindo, 

quando a lei ordenava claramente a aspersão? 
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b) A objeção dos sacerdotes e levitas 

 

“Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta?” 

(Jo 1.25) 

 

 

O comentário é de A. Almeida: 

 

“ Porque Batizas, se não és o Cristo? 

 

Os judeus estavam esperando a vinda do Messias. Os profetas 

vaticinaram essa vinda. Assim que quando João Batista começou seu 

ministério, pregando o batismo do arrependimento, os judeus enviaram 

sacerdotes e levitas a perguntar-lhe: 'Quem és tu?' E quando João lhes disse: 

'Eu não sou o Cristo'; eles lhe retorquiram com a pergunta: 'Então por que 

batizas, se não és o Cristo...?' 

 

A pergunta envolve este pensamento: És tu a pessoa idônea para 

praticar esse ato, se, como dizes, não és o Messias? 

 

 

Em que se estribavam esses escribas e levitas para pensarem que o 

Cristo havia de batizar o povo? Esperavam os judeus que o seu Messias viesse 

batizando? Nesse caso, quem lhos disse? Em caso contrário, um dos grandes 

eventos da dispensação do Novo Testamento teria sido omitido nos vaticínios 

dos profetas! Mas Pedro declara peremptoriamente (At 3.24) que 'todos os 

profetas, desde Samuel, e todos quantos falaram, anunciaram estes dias'. E 

naqueles dias era proeminente o batismo. E visto que Cristo veio para cumprir 

a lei e os profetas, perguntamos: Batizar o povo era ou não era parte daquilo 

que ele veio cumprir? Quão estranho o fato de que 'Jesus fazia e batizava mais 

discípulos do que João', se nisto não estivesse ele cumprindo a lei e os profetas! 

 

A verdade é que esses sacerdotes e levitas entenderam o que viram, e 

viram o que é que João estava fazendo. Sabiam que Moisés, 'segundo a lei', 

'aspergiu todo o povo'. Sabiam que isso era típico, e que o tipo e a coisa 
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tipificada hão de ter semelhança; e estavam bem familiarizados com os 

'diversos batismos' do Antigo Testamento, que eram todos feitos por aspersão 

(Hb 9.10, 19-20; Nm 19.18-21). 

 

Além disso, esses sacerdotes sabiam o que disseram os profetas. 

Conheciam as Escrituras que prediziam a vinda do Messias. Ezequiel, 

evidentemente, indicando as bênçãos do reinado do Messias, dissera: 'Então 

espalharei (ou aspergirei) água pura sobre vós, e ficareis purificados: de todas 

as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei 

um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo' (Ez 36.25-26). Isaías 

também, vaticinando a vinda do Messias, escrevera: 'Assim borrifará muitas 

nações' (Is 52.15). 

 

 

Deste modo se vê que, no tocante ao uso da água como ordenança 

religiosa: 

 

(a) A Lei dizia: 'Aspergirá o povo' (Hb 9.19; Nm 19.18); 

 

(b) Os profetas diziam: 'Aspergirá o povo' (Ez 36.25; Is 52.15); 

 

(c) Cristo veio cumprir a lei e os profetas (Mt 5.17). 

 

Consequentemente esses sacerdotes e levitas tiraram a conclusão de 

que João seria o Cristo, visto que tanto a lei como os profetas diziam que Cristo 

havia de fazer exatamente aquilo que João estava fazendo. Ora, a lei nunca 

mandou imergir. Nenhum dos profetas vaticinou que o Cristo imergiria. É 

claríssimo, pois, que esses sacerdotes e levitas não concluiriam que João seria 

o Cristo, se o tivessem visto a mergulhar gente n'água do Jordão, na sepultura 

líquida. 
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Por que batizas, se não és Elias? 

 

Malaquias, o profeta, declarou que Elias havia de vir como precursor 

do Messias, para 'preparar o caminho' de sua vinda (Ml 3.1; 4.5). 'Eis que 

eu vos envio o profeta Elias'. Em conexão com a vinda de Elias e do nosso 

Senhor, faz o referido profeta a seguinte declaração: 'E purificará os filhos de 

Levi' (3.3). 

 

Não nos esqueçamos de que Malaquias foi o último dos profetas do 

Antigo Testamento e suas profecias foram tidas como os mais preciosos 

vaticínios do Messias e de Elias, seu mensageiro (Ml 3.1).'Eis que eu envio o 

meu anjo (mensageiro), que preparará o caminho diante de mim' (ver também 

Is 40.3). E desde que João Batista se apresentou como o mensageiro, era 

natural que esses sacerdotes, conhecedores das Escrituras, lhe perguntassem: 

És tu Elias? E o motivo da pergunta é que o próprio Messias ou o seu 

mensageiro havia de 'purificar os filhos de Levi'. Ora, João estava fazendo 

exatamente isso, pelo que devia ser Elias e, em certo ponto, o era. 'E, se quereis 

dar crédito, é este o Elias que havia de vir' (Mt 11.14; 17.12-13; Lc 1.17– 'E 

irá adiante dele no espírito e poder de Elias...'). Isto mostra como esses 

sacerdotes e levitas compreendiam, neste ponto, as Escrituras do Antigo 

Testamento. Eles tinham investigado o caso de João à luz das Escrituras e 

tinham acertado – ele era Elias! 

 

Ora, se João era Elias e havia de purificar os filhos de Levi, 

perguntamos: De que modo é que os filhos de Levi deviam ser purificados? À 

lei e ao testemunho! Números 8.6-7: 'Toma os levitas do meio dos filhos de 

Israel, e purifica-os; e assim lhes farás para os purificar: Esparge sobre eles a 

água'. Eis a lei. 

 

Como seria possível, então, que os judeus chegassem à conclusão de 

que João era Elias, se ele estivesse a imergir, em vez de aspergir os filhos de 

Levi, como o Senhor ordenara? Mais uma vez concordam a lei e os profetas, 

mas nunca em favor da imersão, pois é claro que Elias devia aspergir os filhos 

de Levi, e João era Elias. 
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Por que batizas, se não és o profeta? 

 

Que profetas esperavam os judeus, e baseados em que? 

 

Aguardavam um profeta semelhante a Moisés. Em Deuteronômio 

18.15, Moisés dissera: 'O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio 

de ti, de teus irmãos, como eu'. Isto significava que o profeta prometido havia 

de agir à semelhança de Moisés. E que tinha feito Moisés a todo o povo? 

Hebreus 9.19 responde: Segundo a lei, ele havia aspergido todo o povo (Nm 

19.18-20). E o que esses sacerdotes e levitas teriam visto João fazer que os 

levou a concluir que ele era o profeta semelhante a Moisés? É claro que o 

viram aspergir o povo, exatamente como Moisés fizera. Seria possível tirar tal 

conclusão, se João, em vez de aspergir o povo, como Moisés fizera, o 

mergulhasse sob as águas do Jordão, coisa que Moisés nunca fez, que a lei 

nunca ordenou, que nenhum profeta jamais predisse e que, consequentemente 

nenhum judeu esperava que o Messias houvesse de praticar? 

 

Pela terceira vez, mediante clara e simples lógica das Escrituras, 

tiramos a mesma conclusão, e nem é possível evitá-la sem perder o ensino da 

Bíblia: 

 

– Que os sacerdotes e levitas foram levados a crer que João era o 

Cristo, porque a lei tipificava e os profetas vaticinaram que ele havia de 

aspergir água sobre o povo; e o Cristo vinha cumprir a lei e os profetas; 

 

– Perguntaram se ele era Elias, porque este havia de preparar o 

caminho, aspergindo os filhos de Levi a fim de que estes prestassem ao Senhor 

um culto aceitável; 

 

– Indagaram se ele era o profeta semelhante a Moisés, porque ele 

estava aspergindo o povo, como Moisés tinha feito.” 
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c) As circunstâncias 

 

“...e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele (João) no 

rio Jordão” (Mc 1.5) 

 

Concluir daqui que eram por ele mergulhados é tirar 

conclusão apressada demais. Apelar para o sentido da palavra 

“batismo” não resolve a questão, pois já vimos anteriormente os 

vários sentidos desta palavra. 

 

A expressão “batizados... no rio Jordão” (Mc 1.5) pode 

significar simplesmente o local particular em que João administrava o 

batismo, assim como no versículo anterior designa-se a região com a 

frase “batizando no deserto” (Almeida Revista e Corrigida). Logo, se 

“batizar no Jordão” significa imersão, então “batizar no deserto” 

significa imergir gente na areia do deserto, pois a palavra grega é a 

mesma. João 10.40 diz que Jesus retirou-se para o lugar em que João 

batizava no princípio. Se fossemos entender isso literalmente, então 

diríamos que Jesus retirou-se para debaixo das águas do Jordão, pois, 

segundo os imersionistas, Jesus foi imergido no Jordão. Nada nessas 

frases indica o modo de batizar. 

 

“Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, 

porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado” (Jo 

3.23) 

 

“Muitas águas” não significa amplo volume de água, e sim 

“muitas fontes ou nascentes de água”, como o nome do local indica. 

Enom é um nome grego, de origem aramaica, que quer dizer “fontes” 

(naturais). Trata-se de uma vila, ou meramente de uma localidade com 

fontes perenes, perto de Salim. Estas localidades têm sido 

identificadas com diversos lugares, e não há qualquer certeza a esse 

respeito. 
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Deduzimos que as expressões “muitas águas”, e “no Jordão”, 

“no deserto”, em nada contribuem para elucidar o modo de batismo. 

Claro está que João necessitava de um lugar em que não faltasse água 

por causa das enormes multidões que o procuravam (Mc 1.5). A 

intenção do autor sagrado, neste caso, não é a de provar a propriedade 

de qualquer modo de administração do batismo, em detrimento dos 

demais; pelo contrário, é mostrar que o ministério de João Batista 

continuou, agora em outra região, mas foi gradualmente superado 

pelo ministério de Jesus, e isso com a aprovação do próprio João. 

 

 

III. POR QUE JESUS FOI BATIZADO? 

 

“...porque assim nos convém  cumprir toda a justiça” (Mt 3.15) 

 

“Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas: não vim para 

revogar, vim para cumprir” (Mt 5.17) 

 

O batismo de Jesus, por João, é mencionado nos seguintes 

textos: Mt 3.13-17; Mc 1.9-11; Lc 3.21-22; Jo 1.31-34; At 1.22). 

 

 

João praticava o “...batismo de arrependimento para remissão de 

pecados” (Mc 1.4) e Jesus nada tinha do que se arrepender ou pecado a 

confessar. Por que então se submeter a este batismo? 

 

 

A resposta pode ser encontrada nas próprias palavras de Jesus, 

quando João relutava em batizá-lo: “Deixa por enquanto, porque assim 

nos convém cumprir toda a justiça” (Mt 3.15). Qual justiça? Só podemos 

entender que a referência é a justiça da lei, pois para isso ele veio – 

para cumprir toda a lei. 
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“...veio Cristo como Sumo Sacerdote dos bens já realizados...” (Hb 

9.11) 

 

Jesus veio como Sumo Sacerdote e, segundo a lei, o sacerdote 

deveria ser aspergido com água, óleo e sangue, antes de começar a 

oficiar (Êx 29). Assim, ele foi batizado com água e ungido com o 

Espírito Santo (óleo), não necessitando da aspersão do sangue da 

expiação pois é “...santo, inculpável, sem mácula, separado dos 

pecadores...” (Hb 7.26-28). 

 

 

Concluímos, portanto, que o batismo de Jesus não tem paralelo 

com o batismo normal de João, exceto que Jesus tomou seu lugar junto 

à minoria crente e mostrou que reconhecia a autoridade e a missão de 

João Batista. Esse batismo marca a unção e a aprovação de Jesus por 

parte do Pai, tal como no caso dos sacerdotes do Antigo Testamento. 

 

 

“O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para 

evangelizar...” (Lc 4.18-19) 

 

Ainda que Jesus fosse designado para essa missão antes da 

fundação do mundo, no batismo ele foi identificado e ungido como o 

Filho de Deus, diante do povo, e, confirmado a João como aquele que 

“...batiza com o Espírito Santo” (Jo 1.32-34). 

 

 

Outras interpretações como: (1) Ele foi feito pecado por nós, e 

assim teria de tomar a posição de pecador, necessitando do batismo 

de arrependimento; (2) Jesus fez isso para justificar e valorizar a 

mensagem de João; (3) Para instituir o batismo como rito da sua igreja; 

(4) Para dar exemplo da necessidade do batismo ao povo; devem ser 

encaradas com muito cuidado, pois são, no mínimo, secundárias. 
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“Batizado Jesus, saiu logo da água...” (Mt 3.16) 

 

A palavra “logo” significa “imediatamente” e não 

verticalmente, perpendicularmente. Conclui apressadamente o 

imersionista: Se saiu, é porque estivera dentro dela, imerso. O texto só 

diz que Jesus saiu da água e não que estivera imerso na água. É muito 

fácil compreender que se pode entrar e sair da água sem mergulhar 

nela (comp. At 8.38). 

 

Assim sendo, se o Senhor Jesus e João obedeceram a lei, então 

o batismo de Jesus foi por aspersão ou derramamento e não por 

imersão, pois este modo era estranho à lei. 

 

Diz certo comentarista: “Numa igreja de Ravena, cidade rica em 

monumentos bizantinos, há uma gravura das mais antigas (400 d.C.) do 

batismo de Jesus e ela apresenta João Batista sobre uma pedra, derramando 

água sobre a cabeça do Senhor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46                                                                    Batismo: Com a palavra, a Bíblia 
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5. O BATISMO DE SOFRIMENTO 
 

 

 

“Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que 

eu sou batizado?” (Mc 10.38) 

 

Além de se submeter ao batismo de João, Jesus faz menção de 

um outro batismo pelo qual deveria passar – Batismo de Sofrimento 

(Mc 10.38-39; Lc 12.50). 

 

Jesus acabara de predizer pela terceira vez a sua morte e 

ressurreição (Mc 10.32-34) então, faz referência a esse momento 

quando ele estaria tomado de agonia mental, dor física e angústia 

espiritual, chamando a isso de batismo. 

 

As Escrituras messiânicas descrevem esse desfecho ou 

“batismo de sofrimento” da seguinte maneira: 

 

“Derramei-me como água, e todos os meus ossos se 

desconjuntaram; meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim” 

(Sl 22.14) 

 

“Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas 

dores levou sobre si...” (Is 53.4) 

 

“...o castigo que nos traz a paz estava sobre ele...” (Is 53.5) 

Capítulo 5 
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“...mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos” (Is 

53.6) 

 

“...o Justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as 

iniquidades deles levará sobre si” (Is 53.11) 

 

“...porquanto derramou a sua alma na morte...” (Is 53.12) 

 

“...foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o 

pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu” (Is 53.12) 

 

 

Através desses textos, bem como das descrições feitas pelos 

evangelistas dos acontecimentos que antecederam a morte de Cristo, 

podemos entender que ao empregar o termo “batismo”, Jesus queria 

se referir a tristeza, a angústia e ao sofrimento que viriam sobre ele. 

 

Jesus confirmou que tanto ele como os dois discípulos 

receberiam aquele batismo ou beberiam daquele cálice de sofrimento. 

Tiago e João sofreriam o martírio e o exílio respectivamente (At 12.2; 

Ap 1.9), como participantes das “...aflições de Cristo...” (Cl 1.24). Está 

evidente aqui que “batismo de sofrimento” e “cálice de sofrimento” 

se referem à mesma coisa. Logo, como não se bebe um cálice 

imergindo ou mergulhando em seu conteúdo, também nem Jesus nem 

os apóstolos foram “imersos em sofrimento”, mas sim “aspergidos 

com sofrimento”. 
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6. O BATISMO CRISTÃO 
 

 

 

O batismo assim designado é aquele que foi recebido e 

praticado pela igreja primitiva e permanece como um rito ou 

ordenança ou ato simbólico a ser praticado pela igreja em todos os 

tempos. Para sermos fiéis cumpridores desta ordenança e administrá-

la com entendimento, devemos examinar o que a Bíblia ensina a seu 

respeito e como era praticada desde o início. 

 

 

I. SUA   INSTITUIÇÃO 

 

O batismo Cristão está intimamente relacionado com a obra 

redentora do Senhor Jesus Cristo. Os batismos praticados antes da sua 

ressurreição eram provisórios e incompletos. O batismo de João era 

um rito pré-cristão. 

 

Após a sua ressurreição, quando a base da justificação dos 

pecados já estava estabelecida, e, antes da partida para o Pai, Jesus 

dirigiu-se aos apóstolos, incorporando esta ordenança à grande 

comissão: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os..” 

(Mt 28.19-20; comp. Mc 16.15-16).  

 

 

Capítulo 6 



 50                                                                    Batismo: Com a palavra, a Bíblia 

 

 

Examinando o livro de Atos dos Apóstolos percebemos como 

estas ordens foram levadas a sério. Os convertidos (homens e 

mulheres, judeus e gentios) eram batizados, pois o batismo não era 

encarado como mero acessório ou um rito opcional (At 2.38, 41; 8.12-

13, 36-38; 9.18; 10.48; 16.14-15, 32-33; 18.8; 19.5; 22.13-16). 

 

 

II. SUA  ADMINISTRAÇÃO 

 

a) Quem está habilitado? 

 

Todo aquele que crê (confia e obedece) no Senhor Jesus (Mc 

16.15, 16; At 8.12, 37; 18.8) e se torna seu discípulo (Mt 28.19). 

 

Segundo Victor Jack, a pregação do Pentecostes (At 2.22-41) 

apresenta os seguintes passos que culminam no batismo (os 5 “C”): 

 

1°) Confronto com a verdade 

      – A respeito de Jesus Cristo 

      – A respeito de nós mesmos 

 

2°) Convicção da verdade 

 

3°) Compulsão pela verdade 

 

4°) Conversão a Jesus Cristo 

      – Arrependimento 

      – Clamor 

      – Aceitação 

 

5°) Confissão de Jesus Cristo 

      – Pela boca 

      – Pela vida 

      – Pelo batismo 
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b) Qual o elemento empregado? 

 

“Eis aqui água, que impede que seja eu batizado?” (At 8.36)  

 

“Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso 

Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça 

praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o 

lavar regenerador e renovador do Espírito Santo (água viva), que ele 

derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso 

Salvador...”(Tt 3.4-6) 

 

Os apóstolos e a igreja primitiva entenderam que Jesus lhes 

havia ordenado o batismo “com água”. Por que a água? Dentro da 

perspectiva de que o batismo é um ato simbólico, visível, que expressa 

uma verdade ou realidade espiritual, o uso do elemento “água” deve 

ter uma razão objetiva. A Bíblia está repleta de “símbolos”. O símbolo 

é “emblema, figura ou sinal, que representa objeto ou alguma coisa; 

imagem com que se designa uma coisa puramente moral”. A água é 

usada simbolicamente com o sentido de “regeneração” e de “Palavra 

de Deus” (Jo 3.5; 4.10; Ef 5.26; Tt 3.4-6; Hb 10.22; Tg 1.18). 

 

 

c) Qual a fórmula prescrita? 

 

“...batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo...” 

(Mt 28.19) 

 

Eis uma questão onde não deve pairar qualquer dúvida. No 

momento da instituição do batismo Jesus mesmo definiu uma fórmula 

que se tem consagrado pelo uso até aos dias atuais (ver ainda At 2.38 

e 8.16, que subentendem a mesma coisa). 

 

É significativo que as três pessoas da trindade, que 

participaram da criação do homem (Gn 1.26), sejam novamente 
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invocadas num ato que simboliza a regeneração ou recriação do 

homem. 

 

d) De que modo é realizado? 

 

Scofield afirma que “desde o começo da história da igreja, tem 

havido três diferentes modos de batismo: aspersão (borrifamento), afusão 

(derramamento) e imersão (mergulhamento)”.  

 

Grandes denominações como a Igreja Presbiteriana, 

Congregacional, Metodista etc., têm adotado a “aspersão”, enquanto 

outras, como a Igreja Batista, Assembleia de Deus etc., a imersão. 

Sendo a imersão uma espécie de viga mestra, de dogma entre esse 

último grupo de denominações, é ela bastante enfatizada para os seus 

membros. Entre o chamado “Movimento dos irmãos” verificamos que 

a total liberdade de reunião e a soberania de cada igreja local têm 

resultado na prática da “aspersão” em algumas igrejas e da “imersão” 

em outras.  

 

 

e) Um só batismo? 

 

“...há um só Senhor, uma só fé, um só batismo...” (Ef  4.5) 

 

Alguns têm se baseado no texto acima para afirmar que Paulo 

estava ensinando que só existe “um modo de batizar”. Certamente a 

referência aqui não é ao batismo com água, nem ao seu modo de 

aplicação. A unidade aqui é a do Espírito, logo o batismo aqui 

mencionado é o batismo em Cristo ou batismo espiritual, pois é o 

único capaz de formar um corpo, a Igreja – une judeus, gregos, servos 

e livres. 

 

Voltamos a enfatizar que na Bíblia não encontramos prescrição 

quanto ao modo de se administrar o batismo. Entretanto, após 

examinarmos a Palavra de Deus, temos que admitir que se a 
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“aspersão” não for o modo que mais se aproxima da verdade, a 

“imersão” nos parece mais distante ainda. 

 

 

f) Batismo “nas águas” ou “com água”? 

 

O comentário é de Ezequiel Pereira de França: 

 

“Atualmente, é muito usada por certo grupo de crentes, a expressão 

BATISMO NAS ÁGUAS. Tal expressão, no entanto, não é encontrada na 

Bíblia; em Mateus 3.11, declara João Batista com toda a firmeza: 'Eu vos 

batizo com água,.. ele (Jesus), vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. 

(Aqui, registro um comentário inteiramente pessoal: Cada nova edição da 

Bíblia, traz alterações profundas no seu conteúdo, pelo que se torna 

impossível uma leitura uníssona, em voz alta, dada a diversidade de palavras 

encontradas em cada uma, dentro do mesmo texto, e, como essas alterações 

tendem a aumentar sempre, não será de admirar se em futuras edições, 

'revistas', 'atualizadas', 'na linguagem de hoje', 'simplificadas', etc., etc., 

essa preposição venha a ser 'corrigida' para em, ou a mudar de categoria para 

se tornar contração na, passando João Batista a dizer: ‘Eu vos batizo na ou 

em água, ele vos batizará no Espírito Santo, ficando assim, bem ao sabor dos 

imersionistas, que desse modo terão 'ajeitada' a sua teoria e lhes dará a 

autoridade necessária para falarem de 'batismo nas águas', como já dizem há 

muito tempo)”. 

 

Algumas Bíblias apresentam na margem inferior uma 

chamada para apresentar uma alternativa de tradução de Atos 1.5: ou 

“em” água; ou “no” Espírito. A citação de Jesus refere-se a profecia de 

João Batista em Mateus 3.11, por exemplo, que no grego é “baptizo en 

Pneumati Haguiou kai puri”(batizo com água...batizará com o Espírito 

Santo e com fogo). Trata-se da preposição “en”, usada com o dativo. 

O dativo é uma das formas de declinação de uma palavra grega, que 

inclui três casos: objeto indireto ou adjunto adverbial de lugar ou 

adjunto adverbial de instrumento. A questão é saber se a “água” e o 
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“Espírito Santo” são lugares (“en” = em, sobre) ou instrumentos (“en” 

= com, por meio de). É evidente que João Batista queria dar a entender 

que na sua insignificância usava água (instrumento) para batizar, para 

purificar simbolicamente os arrependidos; mas o Messias, “mais 

poderoso do que eu” usará o Espírito (instrumento), “elemento” 

muito mais eficaz para a purificação dos crentes. O Espírito Santo não 

pode ser um “lugar” onde os crentes seriam “mergulhados”, pois 

todas as referências ao batismo com o Espírito Santo descrevem-no 

como sendo derramado sobre eles! 

 

 

g) De cima para baixo 

 

“Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das 

luzes...” (Tg 1.17). 

 

Somente a aspersão pode representar aquilo que é patente em 

toda a Bíblia, principalmente na dispensação da igreja: “De cima para 

baixo”, “Do céu para a terra”, “De Deus para o homem”. Tudo o que 

o ser humano pode ter de mais precioso é vindo sobre ele, da parte do 

Pai Celeste, principalmente a obra redentora de Cristo, representada 

pelo batismo. 

 

 

h) Obediência ou sacrifício? 

 

“...obedecer é melhor do que sacrificar...” (1Sm 15.22) 

 

O batismo por imersão apresenta alguns aspectos 

desfavoráveis. Existem circunstâncias que, se não inviabilizam sua 

administração, o tornam um verdadeiro sacrifício humano. É aí que 

podemos evocar o princípio bíblico acima citado: “obedecer é melhor 

do que sacrificar”. E, até mesmo no sacrificar, havia certa liberdade e 

simplificação, isto é, oferecer o animal de acordo com as posses do 

ofertante (ver Lv 5.6, 7, 11). 
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Vejamos alguns exemplos de situações difíceis: 

 

– Imersão de pessoas idosas; 
 

– Imersão de pessoas com fobia de mergulho; 
 

– Imersão de pessoas portadoras de determinadas 

deficiências físicas ou paralíticas; 
 

– Imersão de pessoas portadoras de doenças 

infectocontagiosas; 
 

– Imersão de pessoas que vivem em regiões geladas; 
 

– Imersão de pessoas que vivem em regiões com escassez de 

água. 

 

 

 

Podemos citar ainda outros aspectos negativos: 

 

– Encontrar um rio com águas não poluídas; 
 

– Despesas com construção e manutenção de batistério; 
 

– Emprego de roupas apropriadas, pois do contrário, ao sair 

da água, a roupa comum molhada torna-se transparente e 

aderente, retratando o corpo e provocando um certo 

constrangimento. 

 

 

Não cremos que o Senhor Jesus tivesse a intenção de submeter 

sua igreja a tais sacrifícios. 
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III. SEU  SIGNIFICADO 

 

a) O que o batismo não é: 

 

– Meio de regeneração ou graça espiritual 

 

“Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus 

Cristo para remissão dos vossos pecados...” (At 2.38) 

 

“Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o 

nome dele” (At 22.16) 

 

Alguns têm visto nestes versículos o suposto ensino sobre a 

regeneração batismal, isto é, a doutrina de que o batismo com água faz 

parte necessária da regeneração e da salvação. Usualmente, essa 

doutrina diz que o ato de obediência, em que o indivíduo se submete 

ao batismo cristão, leva Deus a favorecer ao batizando, conduzindo o 

seu espírito à conversão e à regeneração. Ainda segundo o mesmo 

ponto de vista, sem o batismo com água, alega-se que Deus não 

favorece assim o pecador, com exceções extremamente possíveis, 

quando o batismo com água é completamente impossível. O malfeitor 

penitente, pendurado na cruz, é apontado como um desses casos 

extremos.  

 

Um ponto de vista extremado supõe que a própria água está 

investida de algum poder místico transformador, tal como se tem 

pensado que os elementos da Ceia do Senhor se transformam no corpo 

e sangue do Senhor Jesus Cristo, e como tal, produzem operações 

místicas no interior daqueles que dela participam (doutrina da 

transubstanciação). 

 

O simples exame das Escrituras, entretanto, é capaz de 

esclarecer essas noções erradas. Por exemplo, o texto de Tito 3.5 diz 

que somos salvos “...mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito 
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Santo...”. Isso nos mostra que o agente da salvação é a operação do 

Espírito Santo no íntimo do crente, e a regeneração consiste em uma 

verdadeira transformação espiritual. A “água viva” que atua 

juntamente com o Espírito de Deus nessa regeneração é a Palavra de 

Deus (Jo 3.5; Ef 5.26). 

 

 

– Meio de salvação (da condenação eterna) 

 

“Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será 

condenado” (Mc 16.16) 

 

“Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa” (At 16.31) 

 

“Jesus, lembra-te de mim...hoje estarás comigo no paraíso” (Lc 23.42-

43) 

 

Apesar do batismo estar sempre ligado com a salvação, a Bíblia 

nunca sugere que podemos experimentar a mudança espiritual do 

coração por sermos batizados. Um ato exterior não pode mudar-nos 

interiormente, no que se refere a Deus. A água pode limpar as mãos, 

mas não o coração. 

 

A primeira parte de Marcos 16.16, acima citado, pode levar 

alguém a supor que a salvação depende do crer associado ao batismo. 

Entretanto, a parte final do versículo elucida a questão, quando 

assegura que tão somente o “não crer” leva à condenação. 

 

O segundo texto não deixa margem a qualquer dúvida quanto 

à condição para a salvação: “Crer no Senhor Jesus”. Nas Escrituras, a 

salvação é sempre pela graça através da fé e não pelas obras, não 

importando se a obra que realizamos é uma “obra boa” ou se ela é um 

rito religioso ao qual nos submetemos. (ver ainda At 8.12; 18.8, onde o 

batismo é mostrado como consequência do crer). 
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Finalmente, o último texto refere-se ao malfeitor penitente 

recebendo a salvação à parte do batismo. 

 

 

b) O que o batismo é: 

 

O batismo com água não foi instituído pelo Senhor Jesus como 

mera formalidade para iniciação de novos adeptos a uma doutrina ou 

sistema religioso. Trata-se de um rito ou ordenança ou ato simbólico, 

constituído por elementos visíveis, com o fim de representar verdades 

ou realidades espirituais. À medida que nos aprofundamos no estudo 

do significado do batismo, melhor compreendemos o símbolo visível. 

 

 

– Símbolo de purificação e regeneração 

 

“Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o 

nome dele” (At 22.16) 

 

O batismo, com frequência, é retratado como um símbolo de 

purificação, e essa ideia é expressa através do elemento usado – a água 

– que é o mais comum dos agentes de limpeza. Por isso é sempre 

usada “água em movimento”, águas correntes, para simbolicamente 

“levar embora” a imundícia do pecado. A água parada em tanque 

enfraqueceria essa figura. A afusão de água limpa, ainda que em 

quantidade simbólica (a quantidade dos elementos usados hoje na 

celebração da Ceia do Senhor também é simbólica), é portanto, mais 

adequada do que a imersão de várias pessoas na mesma água, cada 

vez menos pura. 

 

A expressão usada por Ananias, “lava os teus pecados”, não 

pretende indicar que o batismo com água pode fazer tal coisa, 

porquanto isso seria contrário a todo o ensinamento bíblico. O batismo 

com água é o sinal de uma importante obra espiritual, operada pelo 

Espírito Santo, e é exatamente essa atuação do Espírito de Deus que é 
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simbolizada por esse rito externo. A verdade simbolizada é que tira o 

pecado. É a operação íntima do Espírito Santo que purifica o homem, 

que o transforma segundo a imagem de Cristo, e não o batismo com 

água. O batismo, nesse caso, simboliza a lavagem dos pecados feita 

pelo sangue de Cristo. 

 

“...Ele (Deus) nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador 

do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus 

Cristo nosso Salvador...” (Tt 3.5-6) 

 

O batismo com água também simboliza a regeneração, embora 

de forma alguma seja agente dessa realização espiritual. A “água” é 

apenas símbolo da operação feita pelo Espírito Santo (Jo 3.5; 4.10, 11; 

Ef 5.26; Hb 10.22; Tg 1.18). A regeneração não depende da aplicação 

do símbolo, pelo contrário, ela deve anteceder ao símbolo, porque 

somente o homem regenerado é candidato apropriado para o batismo 

com água. 

 

 

– Sinal de união espiritual e identificação 

 

“Em que, pois, fostes batizados?” (At 19.3) 

O outro significado essencial do batismo é que ele serve de 

sinal externo de uma fé interna ou de uma experiência espiritual. 

Através deste sinal externo demonstramos nossa identificação ou 

união espiritual com esta crença e, assim, nos distinguimos das 

demais pessoas. 

 

Paulo interroga aqueles doze discípulos, em Éfeso, sobre o tipo 

de fé religiosa que os caracteriza, simbolizada no batismo a que se 

submeteram. Pelo batismo que tiveram seria identificada a crença que 

tinham. Como a resposta deles foi “No batismo de João”, Paulo 

entendeu que eles criam em João e na sua mensagem. Então passou a 
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explicar-lhes que o próprio João Batista apontava para Jesus como 

sendo o único e verdadeiro alvo da fé.  

 

Certamente Paulo lhes apresentou Cristo, e este crucificado, 

para a salvação de todo aquele que crê. Então, eles creram em Cristo e 

foram batizados “...em o nome do Senhor Jesus”. Antes eles estavam 

identificados e unidos espiritualmente a João Batista; quando creram 

na pregação de Paulo, passaram a estar identificados e unidos 

espiritualmente ao Senhor Jesus e, por isso, foram batizados. 

 

Não encontramos aqui a repetição do batismo cristão, pois não 

há qualquer evidência de que eles tivessem recebido tal batismo. Eles 

não foram exceção, pois todos quantos creram na mensagem dos 

apóstolos, foram batizados em o nome de Jesus Cristo, ou 

“rebatizados” caso já tivessem se submetido ao batismo de João ou a 

outro qualquer.  

 

Não há qualquer base bíblica para se rebatizar um cristão só 

porque o modo como ele foi batizado e as “doutrinas não 

fundamentais” de sua igreja de origem são diferentes daqueles que 

adotamos em nossa igreja local.  

 

Está muito claro nesse incidente que uma pessoa só deve ser 

“rebatizada” se anteriormente foi batizada em uma crença qualquer e 

agora conheceu, creu e recebeu a Jesus como Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Batismo: Com a palavra, a Bíblia                                                                     61                                                                 

 
 

 

 
 

 

 

 

7. O BATISMO EM CRISTO 
 

 

 

Neste capítulo trataremos de um tipo de batismo, o batismo 

em Cristo ou batismo espiritual, por ser este erradamente confundido 

com o batismo com água. 

 

“...porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos 

revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego; nem escravo nem 

liberto; nem homem nem mulher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus” 

(Gl 3.27-28) 

 

“Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em 

Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele 

na morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os 

mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 

Porque se fomos unidos (plantados ou enxertados juntamente – Jo 15.5) com 

ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança 

da sua ressurreição; sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso 

velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído...” (Rm 6.3-6) 

 

“Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, 

mas no despojamento do corpo da carne, que é a Circuncisão de Cristo; tendo 

sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes 

ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os 

mortos” (Cl 2.11-12) 

Capítulo 7 
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Todos os textos acima transcritos referem-se ao “Batismo em 

Cristo”. O batismo é “em Cristo” pois relaciona – identifica, une – o 

crente a Cristo de tal maneira que este passa a estar “em Cristo” e 

Cristo nele: “...logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim...” 

(Gl 2.20). Algumas figuras exemplificam essa união: videira (Jo 15.5); 

corpo (1Co 12.12, 13 e 27); santuário (1Co 3.10-17) etc. 

 

Identificar-se é tornar-se idêntico a outrem, assimilando-lhe as 

ideias e os sentimentos; adquirir a índole ou natureza de outro. 

Identificar-se com Cristo é transformar-se ao ponto de alcançar sua 

própria natureza e caráter. Essa é a tarefa do Espírito Santo na 

regeneração. 

 

Portanto, estamos diante do “batismo espiritual” e não do 

“batismo com água” – seja por imersão ou aspersão, pois, este último, 

não tem poder para produzir uma nova vida, isto é, a regeneração; o 

revestimento de Cristo; a morte, sepultamento e ressurreição com 

Cristo; a Circuncisão de Cristo e a união mística com ele, que não 

podem ser efetuadas pela água. Se o batismo, nessas passagens, fosse 

com água, Paulo estaria ensinando a heresia da regeneração batismal. 

 

 

a) Como se processa esse “batismo em Cristo”? 

 

Os “meios” ou o “modus operandi”, que torna real para nós 

tudo quanto está envolvido na obra redentora de Cristo, são a 

presença habitadora e o poder transformador do Espírito Santo. O 

Espírito Santo que em nós vem habitar, quando cremos, transforma 

nossa natureza moral, levando-nos a sermos santos, a vivermos 

vitoriosamente sobre o pecado. Ele é o que edita os princípios do Deus 

eterno nas tábuas de carne, isto é, nossos corações (ver 2Co 3.3). Ele é 

o meio espiritual da santificação (2Ts 2.13). Ele é a força que nos 

propicia a própria natureza de Cristo, e, portanto, todas as suas 

vitórias e a sua própria glória (2Co 3.18). Dizendo a mesma coisa de 
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maneira bem simples, podemos afirmar que ele faz com que deixemos 

de ser o que somos e começa a tornar-nos semelhantes a Cristo. 

Finalmente, ele duplica em nós a própria natureza de Cristo, moral e 

metafisicamente. 

 

A morte separa a nossa relação com o mundo; e assim também, 

a morte “com Cristo” põe fim à nossa lealdade ao sistema deste 

mundo, porquanto ficamos mortos para ele (Rm 7.4). Mas o batismo 

espiritual também tem outro aspecto – é a participação na vida 

ressurrecta de Cristo. Somos soerguidos a uma vida nova, e a nossa 

lealdade se centraliza, então, nos lugares celestiais. 

 

 

b) O batismo espiritual é a “verdade ou realidade 

simbolizada” pelo “sinal” do batismo com água? De que forma? 

 

Temos visto que o Espírito Santo é o agente da Regeneração, 

Purificação e da Identificação ou União do crente com Cristo. 

Portanto, podemos afirmar que: 

 

– Só há um batismo que nos leva ao revestimento de Cristo (Gl 

3.27); 

– Só há um batismo que nos liga a um corpo, em Cristo Jesus 

(1Co 12.13); 

– Só há um batismo que nos faz morrer, sepultar e ressuscitar 

em Cristo (Rm 6.3-5); 

– Só há um batismo que realiza em nós a Circuncisão de Cristo 

(Cl 2.11-12); 

– Só há um batismo que interfere em nossa vida e nos conduz 

a um novo nascimento e sua ação e passagem por nós é 

misteriosa, mas seus efeitos são marcantes (Jo 3.5-8). 

 

É o batismo com o Espírito Santo! 
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“Eu vos tenho batizado com água; ele, porém, vos batizará com o 

Espírito Santo” (Mc 1.8). 

 

Nos dias de João Batista, o batismo com água foi administrado 

na expectativa do verdadeiro batismo – o batismo com o Espírito 

Santo. 

 

 

Vejamos o que diz A. Almeida: “Depois do Pentecostes, em 

relação aos que ouviam a palavra e nela criam, inverteu-se a ordem. Assim é 

que os ouvintes de Pedro em Cesaréia foram primeiramente batizados com o 

Espírito Santo e, por essa razão ordenou o apóstolo que fossem eles batizados 

também com água (At 10.44-48). É que o batismo do Espírito Santo os 

introduziu no 'corpo místico de Cristo' – na Igreja Invisível – identificando-

os, aos olhos de Deus, com os demais remidos; e, por essa razão, deviam ser 

identificados exteriormente com a Igreja Visível mediante o batismo d'água. 

 

 

É por essa identificação espiritual e invisível com o Senhor Jesus 

Cristo, que Paulo podia dizer: 'Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não 

mais eu, mas Cristo vive em mim' (Gl 2.20). Esse mesmo é o ensino lógico e 

prático do apóstolo em Romanos 5.12 a 6.10. No capítulo 5 ele ensina que 

toda a humanidade estava identificada com Adão quando este violou o pacto 

das obras, pelo que 'todos pecaram'; e que, por outro lado, todos os crentes, 

por sua identificação com Cristo, são 'feitos justos'. Em consequência disto é 

que ele afirma no capítulo 6: 'Estamos mortos para o pecado', e isto porque 

'todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua 

morte'. Isto quer dizer que todos quantos fomos identificados com ele, 

'formando um corpo', estávamos também, para com Deus, identificados com 

ele na sua morte – fomos com ele crucificados, com ele morremos 

judicialmente e ressurgimos com ele para a vida nova e verdadeira, como ele 

mesmo dissera: 'Porque Eu vivo, vós vivereis'. “ 

 

Se as expressões “batismo com água” e “batismo com o 

Espírito Santo” empregam o mesmo verbete “Baptizo”, com idêntico 
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sentido, só podemos entender que: “a água derramada era o sinal e o 

derramamento do Espírito Santo sobre a cabeça dos batizandos, a 

realidade”. Como é possível, “...descer sobre vós o Espírito Santo...” (At 

2.3), “...pousou uma sobre cada um deles...” (At 2.3), “...derramarei do meu 

Espírito...” (At 2.17, 18), “...derramou isto que vedes...” (At 2.33), 

“...também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo...” (At 

10.45), “...ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do 

Espírito Santo, que ele derramou sobre nós...” (Tt 3.5-6), significar batismo 

por imersão? O verbo é o mesmo! Se há alguma figura no batismo com 

água que seja compatível com estes eventos, quanto ao modo, é o 

batismo por aspersão. 

 

 

“Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, 

quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado 

beber de um só Espírito” (1Co 12.13) 

 

A unidade aqui apresentada é a do Espírito, logo o batismo 

aqui referido só pode ser o “batismo em Cristo”, ou “batismo 

espiritual”, ou “batismo com o Espírito Santo”, pois é o único batismo 

que forma um só corpo, a Igreja. 

 

 

Também neste texto fica patente que o batismo com água é 

símbolo da ação transformadora do Espírito Santo, o qual regenera, 

purifica e unifica todos os crentes em Cristo. Todos “bebem” da 

mesma “bebida espiritual” o que se refere a fluidez do Espírito Santo 

derramado sobre eles, simbolizado pela água do batismo. “Porque 

derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca; derramarei o 

meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus 

descendentes “(Is 44.3). 
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c) É possível dramatizar o batismo espiritual através do 

batismo por imersão? 

 

A terceira tese imersionista diz: O batismo tem o significado 

claro de “sepultamento” e “ressurreição” do crente com Jesus Cristo, 

o que pode ser dramatizado através do ato de mergulhar na água e 

emergir dela. Essa tese se baseia nos textos de Romanos 6.3-4 e 

Colossenses 2.12. (tese analógica) 

 

Os imersionistas querem que o batismo com água simbolize a 

morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, da seguinte forma: 

 

1º) Dentro da água    morte. 
 

2º) Debaixo da água    sepultamento. 
 

3º) Fora da água    ressurreição. 

 

 

Vejamos a improcedência dessa analogia: 

 

1°) Quanto a dramatização 

 

A dramatização de sepultamento e ressurreição no ato de 

imersão e emersão do corpo do candidato na água, é muito 

insuficiente ante as expressões que descrevem essa transação 

espiritual. Considerando apenas Romanos e Colossenses, 

encontramos quatro transações, impossíveis de serem dramatizadas 

ao mesmo tempo e num só ato: 

 

– “Sepultados com ele” (Rm 6.4); 

– “Plantados juntamente com ele” (Rm 6.5 – ARC); 

– “Com ele crucificados” (Rm 6.6); 

– “Nele também fostes circuncidados” (Cl 2.11) 
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O ato de submergir ou mergulhar não tem semelhança alguma 

com o cravar alguém numa cruz, nem com a operação de eliminar-lhe 

o prepúcio; e, mesmo com as outras transações sua semelhança é 

muito precária, como veremos adiante. 

 

Depois, o batismo por imersão requer um segundo ato que não 

está incluso no significado do termo “baptizo” – a saída da água – 

correspondendo a ressurreição. Acontece que “baptizo”, quando 

significa submergir, não encerra nem sugere ato contrário, isto é, de 

retirar da água, emergir (“anabapto”). É simplesmente submergir, 

ficando o objeto submerso ou mesmo a flutuar. Ainda que o 

“sepultar” possa ter como segundo ato o “ressurgir”, como 

dramatizar um segundo ato para plantar, crucificar e circuncidar? 

 

 

2°) Quanto a figura do sepultamento 

 

Considerando a figura do sepultamento no rito do batismo, 

Arthur G. Clarke argumenta a favor da imersão: “Lançar uma mão cheia 

de terra sobre o corpo de um defunto não pode de maneira nenhuma ser 

considerado um sepultamento”. 

 

Vejamos o comentário de Juventino Marinho: “Que semelhança 

há entre a sepultura de Cristo e a imersão de uma pessoa n'água? Só pessoa 

muito ignorante poderá admiti-la. Porque todos sabemos que a sepultura de 

Cristo foi aberta numa rocha, com uma entrada lateral, que foi fechada com 

uma grande pedra rolada com dificuldade (Mt 27.60). Essa sepultura, 

formando uma saleta, deu entrada aos discípulos na manhã de ressurreição. 

E que semelhança pode haver entre um quarto aberto na rocha, com uma porta 

pela qual podem entrar e sair algumas pessoas, em sentido horizontal, e certa 

porção d'água na qual se mergulha em sentido vertical? Tal semelhança, só 

pode ser fantasia no espírito do povo simples, que não reflete ser a sepultura 

de Cristo muito diferente das covas abertas em nossos cemitérios atuais.” 

 



 68                                                                    Batismo: Com a palavra, a Bíblia 

 

 

Por tudo isso, conclui-se que “na água” ou “na morte” não é 

lugar apropriado para sepultar ninguém no sentido literal e muito 

menos imergir para que metaforicamente signifique sepultamento 

espiritual com Cristo. 

 

 

d) Em que consistiu o batismo dos israelitas para com 

Moisés? 

 

“Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos 

sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na 

nuvem, como no mar, com respeito a Moisés” (1Co 10.1-2) 

 

 

Em que consistia o batismo dos israelitas para com Moisés? 

Vejamos o que diz A. Almeida: 

 

“Lendo o Êxodo, chegamos à seguinte conclusão: No capítulo 2.11-

14 com Hebreus 11.24-26 e Atos 7.23-36, vemos que Moisés, quando homem 

feito, recusou, por sua fé em Deus, ser chamado filho da filha de Faraó, 

identificando-se com os hebreus para os defender e libertar da escravidão; mas 

estes não o compreenderam, não se identificaram com ele em seu nobre 

projeto, antes o rejeitaram. Quarenta anos mais tarde, o Senhor enviou o 

mesmo Moisés ao Egito para libertar esse povo, fazendo por suas mãos muitos 

prodígios, de modo que Moisés saiu com todos os israelitas; estes, porém, 

ainda não tinham seus corações inteiramente unidos ao de seu libertador. 

Deus, então, os conduziu para a margem do Mar Vermelho, enviou contra 

eles as forças armadas de Faraó, pondo-os ali entre a vida e a morte; depois 

abriu-lhes um caminho enxuto através do mar. A nuvem que os guiava 

passou por cima deles e colocou-se entre eles e os egípcios, sendo trevas para 

estes e luz para aqueles; finalmente, alcançada a margem oposta, fechou-se o 

mar ao mando de Moisés, perecendo os adversários. Terminada a narrativa 

deste portentoso evento em que a nuvem e o mar desempenharam papel tão 

saliente sob as ordens de Deus e de Moisés, lemos: '...e temeu o povo ao 

Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo' (Êx 14.31b - ARC). Até 
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que, enfim, os seus corações pulsaram com o de Moisés – estavam 

identificados com ele em seus sentimentos religiosos e em sua atitude para 

com o Senhor, e é isto o que Paulo exprime nestes termos: ‘Foram todos 

batizados para com Moisés'“ 

 

Essa experiência do povo de Israel na nuvem e no mar é vista 

como uma forma de batismo porque batismo também significa 

identificação e união. Nesse caso houve a identificação dos israelitas 

para com Moisés; e, por igual modo, os crentes são identificados com 

Jesus Cristo, o seu líder, no batismo. Trata-se, portanto, de um batismo 

espiritual. 

 

Alguns veem aqui a imersão do povo – água em ambos os 

lados e nuvem acima. Entretanto, essa figura é muito pobre, pois: 

 

1º) Era uma coluna de nuvem e, portanto, não cobria toda a 

extensão do povo (Êx 14.19); 

 

2º) A coluna de nuvem estava sobre eles. Inicialmente à frente 

deles, e, antes que iniciassem a travessia do mar, retirou-se e se pôs 

atrás deles (Êx 14.19). 

 

Se houver aqui alguma representação do batismo com água, 

através da nuvem e do mar, poderíamos então supor: 

 

1º) A nuvem simbolizava a presença de Deus. A narrativa diz 

que a nuvem passou por eles, assim como o Espírito Santo “passa” 

pelo homem interior, regenerando-o e unindo-o a Cristo; 

 

2º) Ao passarem pelo mar, a pé enxuto, por aquelas paredes de 

água, podemos, de forma relativa, dizer que “as águas passaram por 

eles”, como as águas aspergidas sobre o batizado. É provável ainda 

que as águas do mar, separadas e agitadas pelo vento oriental que 
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soprou toda a noite, fossem borrifadas sobre o povo durante a 

travessia. 

 

 

João Goldsmith faz o seguinte comentário: 

 

“Paulo fala (1Co 10.1-2) dos 'batizados na nuvem e no mar' 

Vermelho, como seguidores de Moisés. Receberam o batismo – sem imersão. 

Os egípcios foram imersos – sem batismo; e pereceram. O batismo dos 

israelitas representou sua libertação do Egito e sua identificação com seu líder, 

Moisés; assim como o nosso batismo patenteia nossa separação do mundo e 

nossa identificação com nosso Líder e Salvador (Rm 6)”. 

 

 

e) Que tem o dilúvio a ver com batismo? 

 

“...a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se 

preparava a arca (gr. feminino), na qual (gr. feminino – arca) poucos, a saber, 

oito pessoas, foram salvos, através da água (gr. neutro), a qual (gr. neutro – 

água), figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da 

imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, 

por meio da ressurreição de Jesus Cristo...” (1Pe 3.20-21) 

 

As oito pessoas foram salvas “na arca”, “através da água”. A 

água fez a arca flutuar, preservando as vidas abrigadas na arca. O uso 

do neutro “a qual”, no original grego, indica que a referência é a 

“água” do final do vigésimo versículo. Neste caso, podemos entender 

que a “água (e não a “arca”), figurando o batismo, agora também vos 

salva”. A água do dilúvio (que tanto destruiu os pecadores como 

sustentou a arca da salvação) é comparada ao batismo em Cristo que 

produz a nossa regeneração e purificação e testifica, indiretamente, o 

julgamento de Deus, sofrido por Cristo (em nosso lugar) e a salvação 

providenciada nele, nossa arca. 
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É o “batismo espiritual” que está aqui em foco. Aquilo que nos 

serve de agente da salvação não é a água, que remove as impurezas 

externas, mas a “boa consciência” que indica a pureza interna. Não 

devemos confundir o “sinal externo” e a “coisa simbolizada”. O 

“sinal” é a água literal, e a “coisa simbolizada” é aquilo que o Espírito 

Santo faz em nós, transformando-nos segundo a imagem de Cristo e 

dando-nos, desse modo, a sua imagem moral santa. 

 

Pedro não está ensinando aqui a remissão batismal do pecado 

– “não sendo a remoção da imundícia da carne” – pois a água literal 

nada faz em favor da alma. Todavia refere-se a uma espécie de 

batismo que chega até à alma e a purifica. Este verdadeiro batismo, 

operado pelo Espírito, produz santa moralidade à alma, a qual, 

através da consciência, percebe a aprovação de Deus quanto à 

inquirição espiritual – “mas a indagação de uma boa consciência para 

com Deus”. Finalmente, tudo isso se relaciona com a participação do 

crente na morte de Cristo e no poder de sua ressurreição – “por meio 

da ressurreição de Jesus Cristo”. 

 

 

Temos assim mais uma ocorrência de “baptisma”. É de 

estranhar que alguém possa ver aqui a ideia de imersão.  

 

 

Diz João Goldsmith: “Pedro afirma que as águas do Dilúvio 

representam o batismo. Os ímpios foram imersos, porém não batizados – e 

pereceram. Sobre a arca que levava Noé e seus familiares, as águas foram 

derramadas (Gn 7.11-12). Foram batizados, porém, não foram imersos”. 
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8. O BATISMO NOS PRIMÓRDIOS DA IGREJA 
 

 

 

Para consolidar o ensino bíblico sobre o batismo cristão é de 

grande proveito a análise dos batismos realizados pela igreja 

primitiva. Vejamos, a título de ilustração, os seguintes casos: 

 

 

a) O batismo de “quase três mil” (At 2.37-41) 

 

Como resultado do sermão de Pedro em Jerusalém, no dia de 

Pentecostes, uma multidão de “quase três mil pessoas” creu e cada 

uma foi batizada em nome de Jesus Cristo. Primeiramente foram 

batizadas pelo Espírito Santo no corpo de Cristo (creram); em seguida 

receberam o batismo com água. Sem dúvida foi a mais significativa 

pesca de que Pedro participou, desta feita como “pescador de 

homens”. 

 

 

A. Almeida comenta, a seguir, as circunstâncias inteiramente 

desfavoráveis à prática da imersão dessas pessoas: 

 

1°) Jerusalém nunca teve rio, nem açude, nem outra coleção de 

água conveniente para imergir três mil pessoas; 

 

Capítulo 8 
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2°) O imprevisto de tantas conversões não admite o preparo de 

roupas apropriadas ao ato; 

 

3°) Os apóstolos não eram “personae gratae” em Jerusalém 

para obterem permissão de imergir toda essa gente em 

algum depósito de água particular; 

 

4°) Um dia não era suficiente para se efetuar o batismo de três 

mil pessoas por esse modo e, especialmente em tais 

circunstâncias. 

 

 

Além das circunstâncias acima apresentadas, podemos 

acrescentar a seguinte questão: Como estaria a água desse suposto 

tanque ou reservatório após o batismo de algumas daquelas pessoas? 

Certamente imunda face aos corpos suados e empoeirados. Como 

ficaria, então, o simbolismo da regeneração e purificação? 

 

 

b) O batismo de Simão e de alguns samaritanos (At 8.5-25) 

 

Impelido pela perseguição, Filipe chegou a Samaria para 

anunciar-lhes a Cristo. Era o cumprimento da progressão do 

evangelho, prevista pelo Senhor Jesus: “...tanto em Jerusalém, como em 

toda a Judéia e Samaria...” (At 1.8). O impacto da pregação de Filipe, 

associado aos sinais que ele operava, foi tal que muitos homens e 

mulheres creram e foram batizados. O destaque fica por conta de 

Simão, o mágico, que também “abraçou a fé” e foi batizado. 

Entretanto, não passou muito tempo até que o seu verdadeiro caráter 

e intento fossem revelados. Ele tentou comprar o “dom de Deus” e foi 

severamente repreendido por Pedro e João. 

 

Esse acontecimento é de grande utilidade para a igreja. Se em 

circunstâncias de grande manifestação do Espírito Santo, alguém foi 

batizado sem estar habilitado para tal, então, a igreja de hoje, 
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juntamente com sua liderança, está também isenta, até certo ponto, da 

responsabilidade sobre aqueles que recebem o batismo sem terem 

passado por uma autêntica experiência de conversão e, 

posteriormente, “apostatam da fé”. 

 

 

c) O batismo do eunuco (At 8.26-40) 

 

Filipe foi afastado, pelo anjo do Senhor, de uma grande 

campanha evangelística em Samaria, para evangelizar um só homem, 

o tesoureiro etíope. O objetivo evangelístico em Samaria, por certo, já 

havia sido alcançado. Era preciso ir adiante, “até aos confins da terra”. 

Provavelmente, aquela única alma a ser alcançada por Filipe, haveria 

de desempenhar um papel importante na proclamação do evangelho 

em sua nação. De qualquer forma fica evidente o interesse de Deus 

por cada criatura. 

 

Filipe anunciou-lhe a Jesus e provavelmente a sua mensagem 

incluía a necessidade de obediência ao mandamento do Senhor a 

respeito do batismo, pois a solicitação do batismo foi quase imediata: 

 

 

“...Eis aqui água, que impede que seja eu batizado?” (v. 36b) 

 

Tanto aqui, como em tantos outros casos registrados em Atos, 

podemos constatar que havia um curto intervalo de tempo entre a 

conversão e a administração do batismo. Isto se explica pelo fato do 

batismo ser um ato simbólico, externo, que retrata a transformação 

interior ocorrida na conversão. 

 

A história nos conta que ao longo do tempo esses batizados se 

organizaram em igrejas locais que, posteriormente, se estabeleceram 

como instituições, com direitos e deveres perante a sociedade 

organizada. 
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Enquanto, nos primeiros dias da igreja, os novos batizados 

tinham pouco ou nenhum compromisso com o seu batizador e 

nenhum com alguma organização religiosa, pois estas ainda não 

existiam (como neste caso em que Filipe foi para um lado e o eunuco 

para o outro), com o fortalecimento e organização de igrejas locais, a 

questão da aceitação de um pedido de batismo passou a merecer 

maior cuidado e a ser encarada com certa preocupação. 

 

Como a igreja deve agir diante de um pedido de batismo: 

batizar de imediato ou aguardar um pouco? 

 

Ainda que o requisito fundamental ao candidato seja “o crer 

de todo o coração” é conveniente que cada caso seja analisado 

individualmente e, se possível, aguardar-se algum tempo a fim de que 

sejam reveladas as verdadeiras intenções e motivações, bem como 

sejam manifestados os sinais da conversão (Mt 7.20), pois não nos 

compete julgar o coração. 

 

Qual a razão desse zelo? 

 

Na igreja de hoje, geralmente, o batismo serve também como 

requisito para admissão ao rol de membros. Como membro, o 

batizado passa a participar da igreja, com direitos e deveres. 

Conforme o tipo de governo adotado pela igreja local, o acesso será 

amplo ou restrito. Portanto, um batismo precipitado poderá trazer 

para dentro da igreja um elemento que, no mínimo, irá denegrir a 

imagem do grupo através do seu mau testemunho, podendo ainda 

causar sérios prejuízos no desenvolvimento dos trabalhos. Essa é a 

razão do zelo; para preservar a integridade da igreja local. É óbvio que 

esse zelo na habilitação dos candidatos não impedirá a administração 

do batismo a falsos crentes, entretanto, poderá evitar que candidatos 

imaturos, impelidos pela emoção ou até mesmo por outros objetivos, 

recebam o batismo. 
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Para minimizar esse tipo de risco, as igrejas têm adotado 

soluções diferentes: 

 

– Umas batizam e arrolam de imediato, porém, adotam um 

tipo de governo autocrático ou oligárquico onde o membro comum 

não tem acesso franqueado a todas as áreas da organização; 

 

– Outras, com a preocupação de não ferir o “modelo” 

registrado no livro de Atos dos Apóstolos (At 8.36-38), batizam de 

imediato, porém, o batizado não se torna membro da igreja 

automaticamente, logo, não participa da Ceia e de outras reuniões 

restritas aos membros. Para a sua efetivação o batizado deve pedir o 

“lugar à mesa (Ceia)” e aguardar o “julgamento” do seu pedido. A 

dificuldade desta solução é: que direito temos de negar a comunhão a 

um crente batizado? Neste mesmo livro de Atos (2.41-47) lemos que 

“..os que aceitaram a palavra (creram) foram batizados...E perseveravam na 

doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações”. Não 

há qualquer indício de que os batizados tenham sido experimentados. 

 

A ideia de aguardar um tempo antes de batizar e, após o 

batismo, admitir o batizado automaticamente ao rol de membros, 

parece ser a mais acertada. Esse tempo de espera deve ser aproveitado 

para se conversar com o candidato sobre a sua real conversão e para 

desenvolver todo o trabalho de discipulado. 

 

 

“...ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco” (v.38) 

 

As expressões “desceram à (grego – eis) água”, “batizou o 

eunuco” e “saíram da (grego – ek) água” (vv. 38-39) em nada 

contribuem para esclarecer o modo que o eunuco foi batizado. 

 

Vejamos o que diz Landes sobre estas expressões: 
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“Os irmãos imersionistas afirmam que o batismo do eunuco constitui 

um caso incontestável de imersão, porque, no dizer deles, as preposições 

gregas empregadas nesse passo por Lucas indicam que Filipe e o eunuco 

entraram na água e saíram dela e, entretanto, o que diz o texto original é que 

'desceram ambos à água' (katebesan amphoteroi eis to hudor), e 'subiram da 

água' (anebesan ek tou hudatos), como a Versão Brasileira muito bem traduz 

o grego. 

 

A preposição grega 'eis' empregada por S. Lucas, quando diz que 

'desceram ambos à água' não é prova de terem entrado na água, visto como 

S. Lucas e outros escritores do Novo Testamento empregam muitas vezes essa 

preposição, com verbos de movimento, sem que o seu sentido exija uma 

'introdução em' ou um 'meter dentro de'. Vejamos alguns exemplos: Em Atos 

16.16, S. Lucas emprega a seguinte expressão – ‘Enquanto íamos ao (eis) 

lugar de oração’. Isso não quer dizer que se meteram dentro do lugar de 

oração, mas somente que foram até lá. Em Lucas 8.26, lemos – ‘Aportaram à 

(eis) terra dos gerasenos’. Mais uma vez o sentido é chegaram até à terra dos 

gerasenos...O eunuco podia muito bem ter chegado à água sem entrar nela. 

 

Por semelhante modo, a preposição 'ek' não exige uma saída 'de 

dentro de', como querem os imersionistas. Em Atos 27.34 Paulo diz: 

'Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo da (ek) cabeça'. Neste caso, não 

se pode dizer: 'de dentro da cabeça'. Em Marcos 16.3 ... temos: 'quem nos há 

de remover a pedra da (ek) entrada do túmulo?' Estes exemplos mostram que 

'ek' nem sempre tem o sentido de 'de dentro de'. 

 

Quando os escritores gregos queriam dar a ideia de movimento para 

dentro de' ou 'para fora de', geralmente repetiam a preposição, colocando uma 

delas junto ao verbo. Temos abundantes exemplos disso na literatura grega. 

Em Atos 21.28 lemos: 'introduziu gregos no templo' (ellenas eisegagen eis to 

ieron). A ideia de 'introduzir dentro de' se expressa com a repetição da 

preposição 'eis', mas no caso do eunuco não há nenhuma repetição de 

preposição. 
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Quando os escritores gregos queriam dar com precisão a ideia de um 

movimento 'de dentro para fora', repetiam a preposição 'ek'. Temos exemplo 

em Atos 7.3: 'Sai da tua terra' (exelthe ek tes ges sou). Como se vê, 'ek' é 

repetida (“ek” = “ex” antes de vogal), e assim teria de ser, se S. Lucas quisesse 

nos dizer com precisão que o eunuco 'saiu de dentro da água', mas ele não 

repetiu a preposição.” 

 

 

Do exposto, parece provável que Filipe e o eunuco não tenham 

entrado na água. 

 

O irmão João Goldsmith acrescenta: “Quer se aplique o adjetivo 

'deserta' à Gaza antiga (com Almeida Corrigida) ou à estrada (com Almeida 

Atualizada), ou aceitemos a equivalência dinâmica (da TLH) – pouca gente 

passa por esse caminho' – o motivo é o mesmo: a pouca água naquelas 

paragens. Quando o etíope avistou água em um dos buracos que alguém tinha 

cavado para esse fim, puderam descer os dois até a água, e ali Filipe batizou o 

neoconverso. Mas um poço com água suficiente para imergir um homem, não 

existe nem existiu na redondeza, e muito menos um rio ou outra água 

corrente. Quem duvidar, que vá verificar a impossibilidade de batismo por 

imersão ali e volte trazendo as fotografias!” 

 

 

d) O batismo de Saulo-Paulo (At 9.18; 22.16) 

 

“A seguir levantou-se e foi batizado” (At 9.18) 

 

“Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o 

nome dele” (At 22.16) 

 

A narrativa do batismo de Saulo-Paulo é muito clara e objetiva. 

Ele esteve três dias sem ver, sem comer e sem beber (At 9.9). Ao 

terceiro dia foi curado da sua cegueira pela imposição de mãos de 

Ananias. Então, “levantou-se” para ser batizado, provavelmente por 
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Ananias. Não há qualquer indício de uma caminhada até ao rio Jordão 

ou a qualquer outro rio, nem mesmo a descida a um batistério. 

 

 

E mais, o provável batizador – Ananias – era piedoso 

cumpridor da lei (At 22.12). Como então ele iria imergir se a lei manda 

aspergir? 

 

 

Vale lembrar que esse a quem foi dito “levanta-te, recebe o 

batismo” é o mesmo escritor de Romanos 6, Colossenses 2.11-12, 

Gálatas 3.27, Efésios 4, 1Coríntios 12.12-13 e outros textos nos quais 

alguns se baseiam para dizer que o grande apóstolo era ensinador do 

batismo por imersão. 

 

 

e) O batismo de Cornélio (At 10.44-48) 

 

“Porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam 

batizados...?” (At 10.47) 

 

 

Certamente aqueles gentios, tendo crido no Senhor Jesus e 

tendo recebido o batismo com o Espírito Santo, já faziam parte da 

igreja de Cristo. No entanto, tiveram de ser batizados com água, pois, 

deveriam ser reconhecidos pelas autoridades cristãs, como membros 

da assembleia local. 

 

 

 

O Sr. Landes comentando este texto diz: 

 

“A palavra – 'negar' – no grego é – kolusai – e também se traduz por 

'impedir, proibir, recusar ou vedar'. A expressão 'negar (recusar) a água' dá 

a entender que a água devia ser trazida e que ninguém devia impedir este 
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ato...Em Lucas 18.16 Jesus usou o mesmo verbo para dizer: ‘Deixai vir a mim 

os pequeninos e não os impeçais'. Disto nos parece que Pedro não desejava 

que alguém impedisse de ser trazida a água para batizar Cornélio e seus 

amigos (estes)”. 

 

Na sua defesa em Jerusalém, a respeito desse caso, aquela 

experiência descrita como “caiu o Espírito Santo sobre todos”, “foi 

derramado”, foi identificada por Pedro em Atos 11.15-16 como o 

cumprimento da promessa de Jesus: “Então me lembrei da palavra do 

Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis 

batizados com o Espírito Santo” (At 11.16). O “cair” ou “derramar” foi 

identificado como batismo. Portanto, foi derramada ou aspergida 

água sobre Cornélio e seus amigos. 

 

 

f) O batismo do carcereiro de Filipos (At 16.23-40) 

 

O primeiro contato do carcereiro com Paulo e Silas ocorreu no 

momento do aprisionamento. A partir daí os acontecimentos se 

desenvolveram dentro dos limites da prisão, até o momento da 

libertação quando eles se dirigiram à casa de Lídia (At 16.40). A 

recomendação dos pretores foi cumprida a risca; os missionários 

foram guardados no cárcere interior com os pés presos ao tronco 

(v.23). 

 

Por volta da meia-noite, o terremoto foi tal que abalou toda a 

estrutura dos prédios e despertou o carcereiro que residia, juntamente 

com sua família, numa casa dentro dos muros da prisão. No 

desenrolar dos acontecimentos daquela noite, o carcereiro e todos os 

de sua casa ouviram a pregação do Evangelho (At 16.31). Como 

primeiro resultado prático da sua transformação espiritual, o 

carcereiro passou a cuidar dos prisioneiros cristãos, lavando-lhes os 

ferimentos. O verbo grego “louo” usado para descrever essa lavagem, 

indica que foi um banho de corpo inteiro. Assim sendo, o carcereiro 
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banhou-os, lavando-lhes o sangue e a sujeira que se lhes tinha 

apegado ao corpo na imunda masmorra interior. Na sequência dos 

fatos “foi ele batizado, e todos os seus”. 

 

Crisóstomo acrescenta: “As duas lavagens são aqui postas em 

notável contraste: as águas do batismo lavaram (simbolicamente) as 

profundas máculas do carcereiro, que eram feridas abertas mais graves do que 

os ferimentos causados pelas varadas dos lictores (oficial romano) nos 

missionários cristãos”. 

 

Finalmente, temos a narração do último fato que mereceu 

registro naquela noite: “levando-os para a sua própria casa lhes pôs a 

mesa”. É provável que desde o momento do aprisionamento eles 

estivessem sem se alimentar. Embora não se tratasse de uma “mesa do 

Senhor”, certamente foi uma forma de “ágape” ou “festa do amor”. 

Estavam reunidos como o corpo de Cristo, alegres por terem crido, o 

que justifica a aplicação anterior do batismo – eles creram. 

 

Do exposto podemos verificar que todos os acontecimentos 

são desfavoráveis ao batismo por imersão do carcereiro e dos de sua 

casa. Não há qualquer indício de que os batizados tenham saído pelas 

ruas da cidade, àquela hora da noite, com dois prisioneiros, só para 

procurarem um rio ou água suficiente para a imersão. Nem tão pouco 

que fosse usado algum reservatório existente na prisão para imergir 

aquelas pessoas, contaminando aquela reserva de água. Certamente, 

do reservatório que saiu água para lavar as feridas de Paulo e Silas, 

saiu também água para aspergir aqueles convertidos. 

 

Considerando os textos de 1Coríntios 1.14-17 e 1Coríntios 

16.15, podemos supor que Silas realizou o batismo, porquanto 

Estéfanas era as primícias da Acáia e não de Filipos. Mas o escritor de 

Romanos 6 estava junto. 
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9. O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO 
 

 

 

A pessoa e a obra do Espírito Santo, inclusive os dons 

espirituais, são assuntos da maior importância para o cristão. 

Entretanto, devemos adiantar que trataremos apenas da promessa do 

batismo com o Espírito Santo e do seu cumprimento nas Escrituras. 

 

 

I. A PROMESSA 

 

a) No Antigo Testamento: 

 

“...derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha 

bênção sobre os teus descendentes;” (Is 44.3b) 

 

“Porei dentro em vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus 

estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis” (Ez 36.27) 

 

“Já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu Espírito 

sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus” (Ez 39.29) 

 

“E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a 

carne...até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito 

naqueles dias” (Jl 2.28-29) 

 

Capítulo 9 
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Ainda que a maioria desses textos se refiram a futura 

restauração de Israel, servem para ilustrar o fato que há verdadeira 

bênção e poder quando o Espírito de Deus vem sobre os homens. 

 

 

b) No Novo Testamento: 

 

“...;mas aquele que vem depois de mim...Ele vos batizará com o 

Espírito Santo e com fogo” (Mt 3.11; Mc 1.8; Lc 3.16) 

 

Aquela promessa que parecia um tanto quanto distante nas 

citações do AT, começa a ganhar um tom de proximidade nessas 

palavras de João Batista. 

 

 

“Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que 

nele cressem; pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus 

não havia sido ainda glorificado” (Jo 7.39) 

 

Aquele para quem João Batista apontava, estava agora entre 

eles. O que ia “batizar com o Espírito Santo”, havia sido também 

“batizado” ou “ungido” com este mesmo Espírito, logo no início do 

seu ministério terreno. A exclamação de Jesus (Jo 7.37) revela o seu 

grande regozijo e entusiasmo por aquele dia, quando a promessa seria 

cumprida. Os corações sinceros, ao ouvirem aquelas palavras, 

recobravam o ânimo e renovavam suas esperanças. A espera 

martirizava suas mentes, mas não seria em vão. Algo de 

extraordinário revolucionaria as suas vidas: “Quem crer em mim, como 

diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva” (Jo 7.38). O grande 

dia estava próximo, bastava apenas Jesus ser glorificado. 

 

 

“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que 

esteja para sempre convosco...” (Jo 14.16; comp. Jo 14.26; 15.26; 16.13) 

 



  Batismo: Com a palavra, a Bíblia                                                                     85                                                                 

 
Naquela última páscoa, no cenáculo, quando Jesus passou a 

descrever os acontecimentos que culminariam na sua morte, que seria 

seguida pela sua ressurreição e partida para junto do Pai, o ambiente 

tornou-se sombrio e triste. Foi então que Jesus passou a confortar-lhes 

com a promessa de seu retorno (Jo 14.1-4). É provável que essa 

promessa de retorno tenha aliviado suas apreensões, pelo menos por 

um pouco. Entretanto, suas mentes tornaram a ficar atormentadas 

com a ideia de ficarem sozinhos, distantes da sua presença e do seu 

poder, até ao dia desse retorno. Jesus então apela aos seus corações: 

“Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim...” (Jo 14.11) e assegura-lhes 

que “...aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras 

maiores fará...” (Jo 14.12). Eles são encorajados a continuar, pois, ainda 

que não pudessem contar com a presença visível do seu Mestre, 

poderiam dispor do seu poder, bastando pedir ao Pai em oração, 

crendo (Jo 14.13-14). 

 

Essa nova revelação deve ter proporcionado algum conforto, 

tranquilidade e paz aos seus corações. Entretanto, ainda não foi o 

suficiente para encorajá-los totalmente. O que mais o Senhor poderia 

oferecer-lhes? Já havia lhes dado a promessa da sua volta. Já havia 

assegurado-lhes assistência e poder. O que faltava então? 

 

 

“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador...” (Jo 14.16). 

 

“Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim 

e eu em vós” (Jo 14.20). 

 

 Sim, faltava a presença do Senhor, não visivelmente, mas 

dentro de cada um. “...viremos para ele e faremos nele morada...” (Jo 14.23). 

Finalmente eles podiam descansar, pois receberiam o “parakletos” 

(grego), o “alter ego”, isto é, o “outro igual” a Jesus, o Consolador, 

chamado para ficar ao lado e ajudar. Cristo assumiria a posição de 

advogado junto ao Pai, a favor do cristão que peca (1Jo 2.1). O Espírito 
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Santo seria o “Parácleto” que habitaria no Cristão a fim de ajudá-lo em 

sua ignorância e incapacidade, e para fazer intercessão (Rm 8.26-27). 

 

 

“...,mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois 

destes dias” (At 1.5) 

 

“mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis 

minhas testemunhas...” (At 1.8) 

 

O Senhor Jesus não pretendia deixá-los como órfãos 

desamparados, abandonados, sem apoio e sem recursos. Ele voltaria 

para eles e para nós, povo seu, na pessoa do Espírito Santo, “...não 

muito depois destes dias” , isto é, no dia de Pentecostes. 

 

Nesse último discurso aos seus discípulos, Jesus ratifica a 

histórica promessa da vinda do Espírito Santo, apresentando-a como 

um “batismo”, isto porque o Espírito seria “derramado”, “cairia sobre 

eles”, a fim de capacitá-los (“recebereis poder”) para uma grande 

missão (“...sereis minhas testemunhas”). “Pois para vós outros é a 

promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para 

quantos o Senhor nosso Deus chamar” (At 2.39) 

 

 

II. O CUMPRIMENTO 

 

Uma nova época foi anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo, 

conhecida como a época da graça de Deus, da nova aliança ou da 

Igreja. A Igreja foi claramente profetizada por ele (Mt 16.18 comp. Mt 

18.15-18), comprada pelo seu sangue derramado no Calvário (Rm 

3.24-25; 1Co 6.20; 1Pe 1.18-19), e constituída de fato após sua ascensão. 

 

Embora os primórdios embrionários da Igreja retrocedam a 

tempos anteriores a escolha dos doze, a maioria dos intérpretes 

considera o nascimento da Igreja como algo que ocorreu no dia de 
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Pentecostes, quando foi outorgado o dom do Espírito Santo, visto que 

o Espírito de Deus é quem une os crentes, formando com eles um 

corpo, e porque se pensa que antes da descida do Espírito Santo não 

prevalecia tal condição (ver 1Co 12.13). Durante o seu ministério, Jesus 

levou os discípulos a crerem nele como tendo vindo de Deus. Pelo seu 

convívio com Jesus, os discípulos já ficaram limpos e separados do 

mundo (Jo 15.3). Não constituíram, porém, a Igreja de Jesus Cristo. 

Faltava-lhes ainda: a unidade; a compreensão da própria experiência 

que tinham tido com Jesus; quem os guiasse na verdade, para que 

compreendessem e pudessem testificar de Jesus. Daí a promessa de 

Jesus, na despedida, de que lhes enviaria o Espírito Santo, para 

continuar e consumar a sua obra neles e no mundo. A reunião dos 

discípulos durante os dez dias que antecederam o Pentecostes não 

teve ainda as características de uma igreja.  

 

Foi, finalmente, na vinda do Espírito Santo no Pentecostes que 

a igreja de Jesus Cristo teve a sua origem histórica ou visível. Esta 

experiência coletiva, histórica e racional unificou os discípulos em 

uma comunidade espiritual que os separou do mundo ou que os 

distinguiu do seu meio social. Os discípulos possuíam alguma coisa 

que outros não tinham. Tornaram-se um grupo, ou comunidade, ao 

qual foram agregados os que se converteram naquele dia, pela 

pregação de Pedro, e os outros que se converteram depois. Outro 

efeito da vinda do Espírito Santo nos discípulos foi a compreensão que 

receberam referente à sua própria experiência adquirida com Jesus. 

Na sua pregação, Pedro não somente interpretou o acontecimento do 

dia de Pentecostes, como também colocou a obra de Jesus e a sua 

própria experiência com ele em suas perspectivas históricas. 

 

O livro de Atos registra cinco “derramamentos” ou “batismos” 

do Espírito Santo que testificam a participação divina na história do 

cristianismo, além de selar, desta forma, o progressivo avanço da 

igreja. São eles: 
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 O “Pentecostes apostólico”  (At 2.1-13) 

 O “Pentecostes eclesiástico”  (At 4.31) 

 O “Pentecostes samaritano”   (At 8.14-17) 

 O “Pentecostes gentílico”      (At 10.44-47) 

 O “Pentecostes efésio”          (At 19.1-7) 

 

Estas cinco ocorrências parecem testificar a forma de avanço 

do evangelho expressa em Atos 1.8: “...e sereis minhas testemunhas tanto 

em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra”. 

 

 

Antes de prosseguir, devemos ressaltar que: 

 

1º) O livro de Atos dos Apóstolos, como o próprio nome 

indica, não é um livro doutrinário. É um registro de fatos e 

experiências vividas pelos apóstolos e primeiros cristãos. 

Normalmente estas experiências não são padronizadas e, portanto, 

devem ser interpretadas à luz das epístolas, onde encontra-se 

verdadeiro manancial doutrinário. Incorrem em vários erros aqueles 

que desconsideram essa recomendação exegética. 

 

2º) O período dos Atos dos Apóstolos (cerca de 30 anos), foi 

um período inaugural ou período de transição do judaísmo e 

paganismo para o Cristianismo em que muitos acontecimentos se 

deram de forma única ou especial, visando a atender os propósitos 

estabelecidos por um Deus soberano. 

 

Cremos que Deus tenha continuado a realizar milagres e sinais 

no meio do seu povo. Entretanto, nesse período, houve uma 

manifestação mais intensa do seu poder. 

 

3º) A teologia pentecostal convencional afirma que o Batismo 

com o Espírito Santo é a segunda bênção: “batismo com o Espírito 

Santo não é conversão, nem regeneração, mas uma segunda bênção, 

que acontece após a conversão, e é caracterizada pelo falar em outras 
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línguas “. Conforme visto anteriormente, “batismo com o Espírito 

Santo” é o mesmo que regeneração ou novo nascimento, sendo 

equivalentes à obra da conversão e não tem qualquer ligação com o 

falar em outras línguas. Os cinco casos de “Pentecostes” que veremos 

a seguir, são casos especiais, entre tantos outros que não obedecem a 

um padrão, pois, como já vimos, o livro de Atos não serve de base 

para a elaboração de uma “receita teológica” sobre o batismo com o 

Espírito Santo. 

 

 

a) O “Pentecostes apostólico” (At 2.1-13) 

 

Não sabemos quais as pessoas referidas na expressão “todos” 

do primeiro versículo de Atos 2. Talvez os cento e vinte discípulos (At 

1.15), mas, certamente, os apóstolos, os quais haviam recebido a 

promessa da parte de Jesus (At 1.2-4). Estes, então, inauguraram o 

período da Igreja, sendo, pois, unidos ao Corpo de Cristo, pelo 

Espírito Santo enviado pelo Pai. 

 

O derramamento do Espírito Santo foi marcado por 

fenômenos sobrenaturais e evidentemente de origem divina. O 

Espírito Santo é invisível, razão pela qual os sinais foram usados. A 

intenção divina era de criar impacto, chamar a atenção. 

 

Os sinais destinavam-se a sensibilizar os sentidos mais 

importantes: audição e visão. Lucas não diz que um vento tinha 

soprado; mas que o som era um símbolo, assim como as “línguas de 

fogo”. O som como de um vento impetuoso representava o poder do 

céu. As línguas como de fogo, por cima da cabeça deles, simbolizavam 

a capacidade de falar miraculosamente, em idiomas que não haviam 

aprendido, em reversão da “confusão das línguas”, por ocasião da 

construção da torre de Babel. 
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A descrição desses fenômenos faz-nos lembrar dos “trovões e 

relâmpagos” (Êx 19.16) quando Deus se manifestou sobre o Sinai, na 

entrega da lei mosaica. Naquela ocasião inaugurava-se a “dispensação 

da lei”; desta feita a “dispensação da graça”. O que nos leva a concluir 

que em todo início de dispensação Deus manifesta-se de forma 

especial. 

 

De fato, a promessa da descida do Espírito Santo estava 

cumprida. Este mesmo Espírito passava então a impulsionar e dirigir 

a Igreja na execução dos planos divinos. 

 

 

b) O “Pentecostes  eclesiástico” (At 4.31) 

 

“...todos ficaram cheios do Espírito Santo...” 

 

Este versículo (v. 31) registra outro derramamento do Espírito 

Santo, numa virtual repetição da experiência extraordinária do dia de 

Pentecostes, ainda que com outro propósito. A igreja, sentindo-se 

acuada diante do relatório apresentado por Pedro e João que 

acabavam de ser libertados após receberem várias ameaças da parte 

dos principais sacerdotes e anciãos, se coloca diante do dono da obra 

e implora por uma renovação daquela ousadia especial, a fim de 

poder prosseguir no cumprimento da sua missão, enfrentando toda e 

qualquer oposição dos homens. A resposta foi imediata: o terremoto 

era o único sinal externo da atividade divina, que fisicamente atestava 

o derramamento invisível do Espírito Santo enchendo a cada um de 

intrepidez para anunciar a Palavra de Deus. 

 

 

c) O “Pentecostes  samaritano” (At 8.14-17) 

 

O território de Samaria atuou como uma espécie de primeiro 

degrau para um ministério em território puramente pagão. Os 

samaritanos eram descendentes de uma mistura do remanescente de 
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Israel com estrangeiros que foram introduzidos na Samaria pelos 

conquistadores assírios, quando as classes superiores foram levadas 

para o exílio (2Rs 17). Sua religião era essencialmente judaica, 

porquanto observavam as mesmas festividades religiosas e 

professavam adorar ao mesmo Deus dos judeus, “Yahweh”; porém 

haviam feito seu centro de adoração na cidade e no monte Gerizin. O 

seu “cânon” das Escrituras, tal como no caso dos saduceus, consistia 

exclusivamente do Pentateuco, isto é, dos cinco livros de Moisés. A 

associação com os samaritanos era evitada pelos judeus (Jo 4.9). 

Considerando os judeus que os samaritanos eram mestiços raciais e 

religiosos, violentos preconceitos tiveram que ser vencidos antes da 

igreja poder se tornar realmente universal. 

 

Filipe foi o missionário que abriu a trilha para o mundo 

exterior, libertando a igreja cristã de territórios estritamente judaicos. 

Ele pregou aos de Samaria, expulsou demônios, curou enfermos e 

houve grande alegria na cidade; diz ainda a Escritura que Filipe 

batizou os que iam crendo. Inclusive o próprio mago da cidade, 

Simão, foi batizado e abraçou a fé. Pedro e João foram enviados de 

Jerusalém com uma missão e um propósito específicos. Eles tinham a 

responsabilidade de verificar a situação e fortalecer os novos crentes. 

João, filho de Zebedeu, que antes desejava pedir que caísse fogo do 

céu sobre os rebeldes samaritanos (Lc 9.54), foi a Samaria a fim de 

ministrar uma bênção, numa benigna visitação celestial, e não de 

destruição. Esse é o Espírito de Cristo! 

 

Havia necessidade de um “Pentecostes” samaritano, não 

apenas para que aquela gente contasse com a sua própria plenitude 

da mensagem das graças cristãs, por meio de Cristo, mas também para 

que houvesse uma clara demonstração, perante todos, de que os 

cristãos samaritanos eram crentes verdadeiros, não sendo inferiores, 

em qualquer sentido, aos crentes de Jerusalém. Talvez a nós pareça 

estranho que tal comprovação fosse necessária, porém, relembrando-

nos das noções judaicas de superioridade espiritual, isso convence 
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qualquer um da necessidade dessa medida. Eles receberam o Espírito 

Santo de uma maneira diferente dos judeus, a fim de desfazer a 

inimizade e unir o corpo. Ao invés de inimizade houve comunhão. A 

imposição de mãos foi um ato de comunhão e identificação com os 

crentes samaritanos, e assim foram unidos. Não houve qualquer 

registro sobre o falar em línguas. 

 

 

d) O “Pentecostes gentílico” (At 10.44-47) 

 

Na rota de expansão da Igreja aparece agora o gentio Cornélio 

e os que estavam em sua casa. 

 

"Pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e 

tornares a trazer os remanescentes de Israel; também te dei como luz para os 

gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra"(Is 49.6) 

 

Pensar que a salvação messiânica tivesse limites raciais – os 

judeus – era negar a evidência da revelação profética. Por outro lado, 

aceitar uma salvação universal não implicava em entender o "modus 

operandi" de Deus entre os futuros salvos, dos diversos povos. De 

fato, essa salvação universal viria a tomar forma através de uma igreja 

que não deveria conhecer fronteiras raciais, sociais, políticas etc. 

 

O próximo "ato do Espírito", na direção do estabelecimento de 

uma Igreja Universal era o rompimento do "racismo judaico". Para um 

povo que durante séculos foi chamado de "povo de Deus", proibido 

por lei de se misturar matrimonialmente com outros povos (Dt 7.3), 

proibido de entrar na casa de estrangeiros e fazer refeições com estes 

(At 10.28; 11.3); ter que modificar toda essa herança cultural, 

admitindo agora uma união fraternal com cristãos de outras nações, 

não seria tarefa fácil. 

 

A Pedro coube a missão de abrir a porta do evangelho aos 

gentios (Mt 16.18-19). Antes disso, o Espírito já estava chamando a 
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Saulo-Paulo, para que, aberta a porta da graça aos gentios, este 

pudesse levar a igreja "até aos confins da terra". 

 

Entretanto, Pedro estava acomodado, interessado apenas nos 

compatriotas da Judéia (Lida, Sarona e Jope – At 9.32-36). O capítulo 

10 de Atos relata então toda a operação do Espírito em Pedro (At 10.9-

22), através dele (At 10.23-43) e independentemente dele (At 10.1-8; 

44-48), para que a integração da igreja gentílica fosse uma realidade. 

 

Sobre o derramamento especial do Espírito na casa de Cornélio 

devemos considerar os seguintes pontos: 

 

1°) Chegada a hora dos gentios, Deus intervém. A igreja 

deveria avançar em direção aos confins da terra, porém Pedro estava 

acomodado, em Jope, a beira-mar. Foi necessário então que "os confins 

da terra", ávidos para receber o evangelho, fossem ao encontro dele; 

 

2°) Para que Pedro pudesse se convencer do caráter universal 

da igreja e, mais tarde, tivesse argumentos para se defender perante 

os judeus (At 11.1-18) foi necessária uma manifestação especial da 

parte de Deus: uma visão celestial a cada parte envolvida (Pedro e 

Cornélio) e um derramamento do Espírito sobre os dois grupos 

reunidos; 

 

 

3°) A identificação deste derramamento como um "pentecostes 

gentílico" é perfeitamente aceitável:  

 

– O Espírito foi concedido a todos, de forma inesperada (como 

no princípio), portanto, sem imposição de mãos (como em Samaria), 

causando perplexidade aos judeus presentes;  
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– A forma exterior usada para autenticar o dom do Espírito 

não foi exatamente igual à do primeiro pentecostes, porém teve em 

comum o falar em línguas;   

 

– Pedro, em sua defesa perante a igreja de Jerusalém, colocou 

o acontecimento   de   Cesaréia no mesmo nível  do  primeiro 

pentecostes – "como  também  sobre  nós no princípio"  (At 11.15; 

comp. At 11.17);     

 

– Pedro concluiu que esses derramamentos estavam 

relacionados com o cumprimento da promessa de Jesus sobre o 

"batismo com o Espírito Santo" (At 11.16). 

 

 

4°) Para aqueles que defendem o batismo com o Espírito Santo 

como uma segunda bênção, sendo a primeira a conversão, fica muito 

difícil explicar este texto. Pedro não havia sequer concluído sua 

pregação e o Espírito "caiu sobre ele". Não se pode caracterizar aqui 

essas supostas etapas da carreira cristã; 

 

 

5°) Seria humanamente improvável que Pedro viesse a batizar 

esses cristãos de Cesaréia se o Espírito não o tivesse antecedido, com 

manifestações inequívocas da aprovação divina. 

 

 

"Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento 

para vida" (At 11.18) 

 

A igreja judaica reunida, finalmente concluiu que novos 

tempos eram chegados. A atuação eficaz do Espírito permitiu-lhes 

perceber que Jesus é o Salvador de todos os que creem na sua obra 

redentora, tornando-se assim membros do seu corpo - a Igreja 

Invisível. 
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e) O "Pentecostes efésio" (At 19.1-7) 

 

Quando o apóstolo Paulo chegou a Éfeso, encontrou ali doze 

pessoas que faziam parte de um grupo maior – os discípulos de João 

Batista. João havia cumprido uma missão importante, a de ser o 

precursor de Jesus. Entretanto, não estava nos planos de Deus que os 

seguidores de João criassem uma religião à parte. Todo o seu 

ministério apontava para o Messias. Era a Cristo que deveriam seguir. 

Também não convinha que esses discípulos, ao crerem em Jesus, 

formassem uma "igreja joanina" dentro da Igreja Cristã. Era necessário 

que os cristãos deixassem de lado aspectos políticos, étnicos, sociais 

etc., para se integrarem como igreja. 

 

Ao contrário do que alguns afirmam, estes doze discípulos não 

eram convertidos. Pode um crente evangélico desconhecer o Espírito 

Santo? É certo que não. Eles ouviram e receberam a palavra 

evangelística de Paulo, por isso foram batizados com água. A seguir, 

pela imposição de mãos, veio sobre eles o Espírito. Os sinais externos 

mais uma vez foram dados, "falavam em línguas como profetizavam", 

para autenticar a integração destes ao corpo de Cristo. 

 

Portanto, o objetivo claro e inequívoco desses cinco 

"Pentecostes" foi um só – unir a igreja. Em vez de cinco igrejas 

distintas, isto é, a dos apóstolos, dos judeus, dos samaritanos, dos 

gentios e dos discípulos de João Batista, há uma igreja única, um só 

rebanho com um só Pastor, que não reconhece barreiras humanas, à 

qual pertencem todos os remidos pelo sangue de Jesus. 

 

 

É lamentável verificar no cristianismo atual, a existência de 

irmãos que se apegam fortemente a pontos de vista 

denominacionais, contrariando, desta forma, toda a obra 

unificadora do Espírito, nos primórdios da igreja. 
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10. O BATISMO COM FOGO 
 

 

 

“Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo” (Mt 3.11b) 

 

Embora João Batista coloque lado a lado esses dois tipos de 

batismo atribuindo sua prática ao Senhor Jesus, pela análise do 

contexto verificamos que se trata de acontecimentos distintos: Os 

cristãos – o trigo – seriam batizados com o Espírito, não muito depois 

daqueles dias, e os ímpios – a palha – com fogo, no julgamento futuro. 
 

O fogo, nas Escrituras, aparece frequentemente como 

instrumento de juízo divino, para consumir o pecador e até mesmo a 

oferta sacrificada sobre o altar em holocausto (Lv 1.7), senão vejamos: 

 

 

“Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre 

Sodoma e Gomorra” (Gn 19.24) 

 

“Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu...” (Lv 10.2) 

 

“Então fogo desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus cinquenta” 

(2Rs 1.10b) 

 

“Congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor; e sereis 

fundidos no meio de Jerusalém.” (Ez 22.21) 

Capítulo 10 
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“Pois eis que vem o dia do Senhor, e arde como fornalha; todos os 

soberbos e todos os que cometem perversidades serão como o restolho...” (Ml 

4.1) 

“...quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu 

poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a 

Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus” (2Ts 

1.7-8) 

 

 

O fogo é visto também como instrumento de purificação (Nm 

31.23; Zc 13.9; Ml 3.2-4; 1Pe 1.7; Ap 3.18). 

 

E ainda como símbolo da presença e do poder divinos (Êx 3.2; 

13.21; 19.18; Dt 4.36; Sl 50.3; 97.3; Is 66.15; Hb 12.29). Creio que é nessa 

categoria que se enquadra a manifestação de “línguas como de fogo” 

(At 2.4). Não se trata de batismo com fogo, mas de uma indicação 

visível da presença e poder divinos. 

 

 

João Batista tinha diante de si dois grupos de pessoas: os que 

“...eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados...” (Mt 

3.6) e “...muitos fariseus e saduceus...” (Mt 3.7). A esse segundo grupo 

faz severas advertências pois via na atitude deles, de submeterem-se 

ao batismo, apenas a intenção de escapar da “ira vindoura”, isto é, do 

juízo divino. Não encontrava neles os “frutos dignos de 

arrependimento”. Finalmente, ele faz referência ao Senhor, 

atribuindo-lhe toda a honra, e profetizando dois grandes eventos; o 

segundo deles é o “batismo com fogo”, explicado logo a seguir 

“...recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo 

inextinguível” (Mt 3.12). Enquanto o primeiro evento, o batismo com o 

Espírito Santo se daria em breve, o segundo tem a ver com os 

julgamentos associados à segunda vinda de Cristo (Ml 4.1). 
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Corroborando com a interpretação de Mateus 3.11 de que o 

batismo com fogo não se deu no Pentecostes, podemos citar o 

encontro do Senhor ressurrecto com os seus discípulos, conforme 

narrado em Atos 1.1-5. Desta feita, diante de um grupo seleto – os 

discípulos – Jesus ratifica o que João Batista havia pronunciado (At 

1.5), excluindo o complemento “e com fogo” (comp. At 11.16). 
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ASPERSÃO OU IMERSÃO? 

 

O batismo é mesmo necessário? Você sabe qual o seu 

significado? Qual a forma mais adequada: aspersão 

ou imersão? Você tem vivido situações difíceis, tendo 

que ser rebatizado(a) para se tornar membro de uma 

igreja? É bíblica a doutrina do rebatismo? De que 

tipos de batismo a Bíblia fala? 
........... 

Estas e outras questões são aqui respondidas com 

total base bíblica, de uma forma didática e com uma 

linguagem simples e acessível, apesar da 

profundidade com que o assunto é tratado. 
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