Lição 03

BATISMOS

Introdução
Deus nos mostrou que o nosso estado diante dele era de rebeldia e independência. O nosso pecado fazia separação
entre nós e Deus. Mas o Senhor Jesus nos levou ao arrependimento e quebrou o poder de Satanás, do mundo e da
nossa própria vontade e fez prevalecer a vontade de Deus na nossa vida.
Antes eu dizia: “Eu sou dono do meu nariz; mando na minha vida; sou o senhor do meu destino”. Agora digo: “Jesus é
dono da minha vida; faço o que ele manda; ele é o meu Senhor”.
Já que Jesus manda em mim, qual é o meu primeiro passo para fazer a sua vontade?
Além disso, como vou ter poder para fazer tudo que ele manda?

1. O primeiro passo de quem entregou sua vida para Jesus: Ser batizado.
Os apóstolos de Jesus pregavam o Evangelho e ensinavam que todos os que haviam crido deveriam ser batizados como
sinal de sua conversão. Essa foi a experiência de todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor para serem
salvos. Veja alguns casos:





Três mil convertidos no dia de pentecostes: Atos 2:37-42.
O eunuco que Filipe evangelizou: Atos 8:35-38.
Cornélio e sua família: Atos 10:44-48
O carcereiro na prisão de Filipos: Atos 16:25-34.

Todas essas pessoas foram batizadas quando se arrependeram e creram em Jesus. Essa prática na igreja obedecia à
ordem que o Senhor Jesus havia dado aos discípulos:
Marcos 16:14-16
Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram
crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será condenado.
Por isso Pedro, o apóstolo, chama o povo ao arrependimento e ao batismo (Atos 2:38)

2. O significado do batismo
Pelo que vimos acima, os requisitos para o batismo são a fé e o arrependimento. A nossa fé e arrependimento estão
baseados naquilo que Jesus fez por nós. Nossa salvação não é resultado das nossas próprias obras, méritos ou
esforços (Efésios 2:4-9), mas é resultado do que Jesus fez (I Pedro 1:18,19).
Nós já vimos na primeira lição aquilo que o Senhor Jesus fez. Para quem não crê, essas coisas são apenas uma história,
mas aquele que crê, quando é batizado, está sendo incluído em tudo aquilo que Jesus fez. Estamos sendo incluídos no
próprio Cristo e nos tornamos um só com ele.
2.2 O que acontece quando sou batizado?
a) Participo da morte de Cristo (Romanos 6:3). A morte de Jesus deixa de ser uma história que me contaram e
passa a fazer parte da minha vida. Ou melhor: eu passo a fazer parte da morte de Jesus. Assim como ele
morreu para o pecado, eu também morro e o pecado não tem mais domínio sobre mim.
b) Sou sepultado com Cristo (Romanos 6:4; Colossenses 2:12). Quando sou mergulhado na água, tudo na minha
vida que pertencia à velha natureza rebelde e sobre o que Satanás tinha autoridade é sepultado. As coisas
velhas já passaram.
c) Recebo uma nova vida (Romanos 6:4; II Coríntios 5:14-17). Quando sou levantado das águas do batismo,
assim como Jesus ressuscitou e vive para o Pai, eu também recebo uma nova vida que vai ser inteiramente
dedicada em santidade e amor a Deus.
Essa é a nossa confissão de fé, esta é a nossa experiência:

Romanos 6:5,6,11,14
...fomos unidos com Jesus na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição,...
... o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como
escravos;
Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós;...
Gálatas 2:20
Estou crucificado com Cristo;
logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim;
e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.

3. O Poder de Deus em nós: O Batismo no Espírito Santo
Assim como vemos na Bíblia as pessoas que se convertem sendo imediatamente batizadas, vemos também elas tendo
uma experiência que a Bíblia chama de batismo no Espírito Santo:






João Batista afirma que Jesus batizaria no Espírito Santo: Marcos 1:7,8.
Cento e vinte discípulos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes: Atos 2:1-4.
Os convertidos em Samaria: Atos 8:12-17.
Cornélio: Atos 10:44-48.
Os discípulos de João em Éfeso: Atos 19:1-6.

3.1 A promessa de Deus
Deus nunca propôs ao homem uma escravidão debaixo de uma religião cheia de obrigações e ameaças. Ao contrário,
Deus havia prometido habitar no homem, tirar do homem o espírito rebelde e colocar do Seu próprio Espírito nele
(Ezequiel 36:25-27). Em Joel 2:28,29 também vemos essa promessa, e o seu cumprimento quando o Espírito Santo veio
no dia de Pentecostes como lemos nos exemplos acima. Essa promessa se cumpre quando cada pessoa que entrega
sua vida ao Senhor Jesus recebe o batismo no Espírito Santo.
Jesus também, depois de ressuscitar e antes de subir ao céu, disse aos seus discípulos que eles receberiam o poder do
Espírito Santo (Atos 1:8).
O Espírito Santo é Deus mesmo que vem habitar naqueles que recebem a Jesus como Senhor. Deus dá do seu Espírito
àqueles que lhe obedecem (Atos 5:32).
3.2 O que o Espírito Santo faz em você:
a) Dá sensibilidade contra o pecado – João 16.8.
b) Revela Jesus, dando testemunho dele no nosso coração, confirmando que somos filhos de Deus – João 15.26;
Romanos 8:16.
c) Faz conhecer a vontade de Deus – Romanos 8.14 e João 16.13.
d) Opera com os dons espirituais – I Coríntios 12.4-10.
e) Dá poder para levar o Reino de Deus para outras pessoas – Atos 1:8.
3.3 Como Receber O Batismo No Espírito Santo
Se você já creu em Jesus como Senhor, arrependeu-se, então você também tem a promessa de ser cheio do Espírito
Santo (Atos 2:38,39).
Agora basta pedir. Quem batiza você nas águas é outro discípulo, mas quem batiza você no Espírito Santo é Jesus.
Portanto é a ele que você deve pedir o Espírito Santo (Lucas 11:9-13). Depois de pedir basta louvar ao Senhor com fé,
pois ele dá do seu Espírito com liberalidade.
Estando cheio do Espírito e você tem poder para levar o Evangelho aos seus familiares, colegas, amigos e até para
pessoas desconhecidas.

Conclusão
Ao crer em Jesus, arrepender-se, ser batizado nas águas e sendo cheio do Espírito Santo, você entrou no Reino de
Deus. Agora você vai viver para agradar o seu Rei e Senhor e para levar o seu amor com poder para as outras pessoas.
Você agora vai fazer outros discípulos, que também crerão em Jesus, também serão batizados nas águas e no Espírito
Santo e também levarão outros a Jesus, e a terra se encherá de filhos de Deus.

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
1. Quais os requisitos para o batismo?
(a)
(b)
(c)
(d)

Arrepender-se e crer em Jesus.
Freqüentar as reuniões de uma religião.
Ler a Bíblia toda
Fazer um curso de teologia

2. Alguns versículos de Romanos 6 nos revelam o significado do batismo. Complete os espaços em branco
em cada versículo:
2 Nós que estamos mortos para o _____________, como viveremos ainda nele?
3 Ou não sabeis que todos quantos fomos _________________ em Jesus Cristo fomos batizados na sua ____________?
4 De sorte que fomos ________________ com ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela
glória do Pai, assim andemos nós também em ________________ de vida.
8 Ora, se já ________________ com Cristo, cremos que também com ele viveremos;
10 Pois, quanto a (Jesus) ter morrido, de uma vez morreu para o pecado; mas, quanto a viver, vive para ___________.
11 Assim também vós _______________-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso
Senhor.
14 Porque o pecado não terá ______________ sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça.
3. Ainda sobre o significado do batismo. Relacione cada texto com seu assunto:
(1) Gálatas 3:27
(2) I Coríntios 12:13
(3) Colossenses 2:12
(4) Colossenses 2:13-15
(5) Atos 22:16
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) Quando somos batizados somos incluídos no corpo de Cristo (a Igreja)
) Ser batizado é ser “vestido” de Cristo
) Ter os pecados lavados pelo sangue de Jesus no batismo
) Sepultados e ressuscitados com Cristo no batismo
) Fomos ressuscitados pela poder de Deus mediante a fé
) Jesus na cruz pagou a nossa dívida e derrotou Satanás

4. Leia os textos abaixo e responda o que aconteceu com quem recebeu o batismo no Espírito Santo:
Atos 2:4: _______________________________________________________
Atos 10:46: _____________________________________________________
Atos 19:6 _______________________________________________________

APLICAÇÃO
1. Vimos que a fé e o arrependimento antecedem o batismo. Vimos também que ao ser batizados participamos
daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Sendo assim, você deve responder com convicção a essas perguntas:

Sua fé

Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus?
Você crê que Ele morreu por causa de teus pecados?
Você crê que Deus O ressuscitou dentre os mortos?
Você confessa e reconhece a Jesus Cristo como o Senhor?

[
[
[
[

] Sim
] Sim
] Sim
] Sim

[
[
[
[

] Não
] Não
] Não
] Não

Seu arrependimento
Você mudou de atitude (da rebeldia para a obediência?)
Você está disposto a sujeitar-se e obedecer a Cristo em tudo?
Você renuncia a Satanás e aos pecados,
e aceita o Reino de Deus em sua vida?
Você colocou Deus antes de tudo e todos:
pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e ainda sua própria vida?
Você reconhece a Jesus Cristo como o dono
de sua vida e de todos os seus bens?
Você está disposto a seguir Jesus e ser um
verdadeiro discípulo até o fim?

[ ] Sim [ ] Não
[ ] Sim [ ] Não
[ ] Sim [ ] Não
[ ] Sim [ ] Não
[ ] Sim [ ] Não
[ ] Sim [ ] Não

Se a sua resposta a todas as perguntas foram com um verdadeiro e sincero SIM, então nada impede que você
seja batizado.
2. Logo após ser batizado nas águas e quando os irmãos impuserem as mãos sobre a sua cabeça, peça ao Senhor
Jesus que lhe batize no Espírito Santo. Abra também a sua boca em louvor e gratidão a Deus e deixe que o
poder de Deus flua através da sua adoração com alegria e liberdade. Lembre-se o que o Senhor Jesus nos diz:
Lucas 11:13
Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?

