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O apóstolo Pedro ordenou a multidão reunida em Jerusalém, “Arrependei-vos, e cada um de vós
seja batizado”, Atos 2:38. Mas, teria esta ordem tanta relevância no século XX? Exatamente, o
que é o batismo? Deus o exige como meio de salvação?

A PRÁTICA do batismo nas águas, nos dias do Novo Testamento, parece estar obsoleta para
muitas pessoas nos tempos modernos. Existem igrejas que se dizem cristãs que não mais adotam
o batismo, relegando-o a uma cerimônia meramente antiquada de uma igreja primitiva.

Como podemos provar se o batismo nas águas representa apenas uma idéia à moda antiga
imaginada pelos homens, ou se é uma doutrina que o nosso Salvador quer que os seus seguidores
obedeçam?

Um passo necessário para a salvação

Atos 2:36-41 é a passagem mais diretamente relacionada com o batismo nas águas. No
ano 31 d.C., por ocasião do dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, através de um sermão
inspirado, censurou os seus ouvintes por terem participado da morte do Messias. Milhares
deles reconheceram a sua culpa total naquele memorável dia, há mais de 1.900 anos. Então,
responderam, livremente: "Que faremos, homens irmãos?", versículo 37.

Quando alguém chega a reconhecer, como fizeram aquelas pessoas do primeiro século, que
é rebelde às leis e propósitos do seu Criador, que deve fazer?

Vejamos a resposta inspirada: “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja
batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito
Santo”, Atos 2:38.

A lição anterior mostrou claramente a necessidade do verdadeiro arrependimento para a
salvação. Mas o passo seguinte, segundo Atos 2:38, é o batismo.

O batismo nas águas como verá, através do estudo da Bíblia, constitui uma das
exigências de Deus para a salvação. Com a ajuda desta lição poderemos entender
exatamente o que Deus ordena a respeito do batismo nas águas, e o seu significado
simbólico. Assim, estudaremos os eventos narrados no Antigo Testamento, que
prefiguraram o batismo no Novo Testamento, anunciando também a prática de João Batista,
o exemplo pessoal de Jesus e a experiência apostólica da Igreja de Deus do primeiro século.

Esta lição contém as respostas às indagações como: Que é o batismo? Qual é a sua história
bíblica? Qual é o seu proposito? O que ele significa nos nossos dias?
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L I Ç Ã O 7 - Você Deve Ser Batizado?

O sign i f i c ado s imb ó l i co do ba t i smo

O batismo envolve muito simbolismo. Por isso precisamos entender esse simbolismo para
saber por que Deus exige o batismo para os que querem se tornar cristãos.

1. Jesus Cristo condenou o pecado na carne? Romanos 8:3-4. Mas como? Hebreus 4:15.
Por que Ele morreu? I Coríntios 15:3. Que aconteceu ao Seu corpo depois da morte? Versículo 4;
Romanos 8:11.

Comentário: Cristo “condenou” o pecado ao viver sem ele. Ele morreu por nossos pecados
pagando a pena de morte a que estávamos sujeitos e logo foi sepultado. Depois de três dias e três
noites ele foi “vivificado” pelo Espírito Santo, isto é, recebeu a vida espiritual. Sua ressurreição é
uma prova de que Ele triunfou sobre o pecado e a morte.

2. O batismo é o símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição do “túmulo”?
Colossenses 2:12-13; Romanos 6:3-6. Também os versículos 7-13 de Romanos 6.

Comentário: Assim como Cristo morreu pelos nossos pecados, e foi sepultado, nosso
batismo a imersão num “túmulo” de água simboliza a morte e o sepultamento de nossa velha
vida pecaminosa. E, assim como Cristo foi ressuscitado em novidade de vida, a nossa saída
das águas do batismo é um símbolo de nosso levantamento de
nosso “túmulo” para vivermos uma nova vida livre da culpa dos
pecados passados e da pena de morte a que estamos sujeitos.

Como está claro nestes versículos, o batismo representa a
morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Também retrata
a morte e a sepultamento do pecador, e sua ressurreição para dar
início a uma vida cristã.

Examinemos, com mais cuidado, este assunto para termos a certeza de que entendemos o
importante simbolismo do batismo.

Entrar nas águas retrata categoricamente a morte de Cristo, e do nosso homem velho.
Da mesma forma, ser “sepultado” (imerso) nas águas retrata o sepultamento de Cristo, e da
nossa vida pecaminosa. E sair das águas retrata a ressurreição de Cristo e o nosso
compromisso de andar, daí em diante, “numa vida nova” em obediência a lei de Deus.
Depois do batismo somos considerados mortos, no que diz respeito ao pecado, mas vivos
através de Deus e do Seu Filho Jesus Cristo (Romanos 6:11).

Depois do batismo e da “imposição de mãos” (Hebreus 6:2), Cristo passou a viver dentro de
nos através do Espírito Santo (Romanos 8:9-10).
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O apóstolo Paulo disse: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo
vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou,
e se entregou a si mesmo por mim”, Gálatas 2:20.

O batismo nas águas é simplesmente uma ordenança de Cristo pela qual expressamos
simbolicamente a nossa fé Nele como nosso Salvador pessoal - fé na Sua morte,
sepultamento e ressurreição. O batismo também é uma expressão simbólica do nosso
arrependimento do pecado, e o desejo de destruir e “sepultar” totalmente a nossa velha vida
pecaminosa. O batismo nos dá claramente a consciência dos nossos próprios pecados, ou
vaidade e desventura. É um reconhecimento exterior de que o nosso egoísmo, nossa
vaidade e pecados passados devem morrer, a fim de que possamos ressuscitar para
vivermos uma nova vida de obediência espiritual a Deus que só é possível através do
Espírito Santo.

O batismo mostra a nossa entrega total a Deus. Ele simboliza o completo sepultamento do
homem velho, e o começo de uma nova vida submissa à vontade e autoridade de Deus.

O Dilúvio, um tipo de batismo

O Antigo Testamento contém os tipos significativos, prefigurando o batismo nas águas do
Novo Testamento. Estes eventos simbólicos são importantes para compreendermos os
ensinamentos de Cristo e dos apóstolos a respeito do batismo. Começaremos com Noé e o
Dilúvio.

1. Escapou Noé do Dilúvio um “sepulcro” de água para os pecados do mundo que
tipificou o nosso livramento da pena do pecado por meio do significado simbólico do batismo
nas águas? I Pedro 3:20-21.

Comentário: A Edição Revista e Atualizada do Brasil traduz os versículos 20-21 da
seguinte maneira: “... na qual, poucos, a saber, oito pessoas, foram salvos, através da água, a
qual, 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”. Examinemos com mais clareza como o Dilúvio tipifica o batismo.

2. Deus ordenou a Noé a construir uma enorme arca de modo que ele, sua família e
numerosos animais pudessem escapar do grande Dilúvio que enviaria sobre a humanidade
rebelde (Gênesis 6:14-17). Como foi que Noé provou a sua obediência a sua fé à
promessa de Deus para sua salvação do Dilúvio? Gênesis 6:22; Hebreus 11:7.

Comentário: Foram necessários muitos anos de trabalho árduo para que Noé terminasse a
arca. O mundo pré-diluviano contou com cerca de um século para arrepender-se dos seus
pecados antes que Deus enviasse o dilúvio que abrangeria todo o mundo. (Compare Gênesis 5:32
com Gênesis 7:11.)

Noé acreditou quando Deus o avisou sobre o Dilúvio, e obedeceu, construindo a arca. Ele
demonstrou a sua fé pela obediência (veja Tiago 2:17-26). Este é o mesmo tipo de fé ativa e viva
que Deus hoje exige de nós.
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Noé ficou sobre as águas que destruíram o mundo mau, sendo salvo fisicamente o que
tipifica a nossa salvação espiritual da pena do pecado, da morte eterna, se realmente
acreditamos que Cristo morreu pelos nossos pecados, e se simbolicamente sepultamos esses
pecados nas águas do batismo.

Is rael “bat izado” no mar Vermelho

Outro exemplo interessante, no Antigo Testamento, que prefigurava o batismo do Novo
Testamento, foi à fuga de Israel de Faraó e da escravidão do Egito.

Os israelitas eram escravos de Faraó, no
Egito desamparado e impotente nas mãos dos
capatazes do rei tal como um pecador é escravo do
pecado (Romanos 6:16).

O Egito era um símbolo do pecado (Hebreus
11:24-27; Apocalipse 11:8). E assim como Deus
ordenou a Israel que saísse do Egito, Ele nos
ordena a sairmos do pecado.

Sob a direção de Deus, através de Moisés, os israelitas começaram a sua saída do Egito na
noite depois que puseram o sangue do cordeiro Pascal nas ombreiras e nas vergas das portas
(Êxodo 12:13; 30-37). A sua saída do Egito é um tipo de nossa saída de nosso arrependimento do
pecado. O sangue do cordeiro, que os protegia do anjo da morte, simboliza o sangue de Cristo
“nosso Cordeiro Pascal” (I Coríntios 5:7; João 1:36) que foi derramado para remissão de nossos
pecados para nos salvar da pena da morte.

1. A quem Deus encarregou de livrar Israel da escravidão do Egito? Êxodo 3:10-12; Atos
7:35. Moisés aqui está sendo referido como um tipo ou prefiguração de Cristo? Atos 7:37; 3:20-
22. Deus enviou Jesus Cristo para nos livrar de que? Romanos 3:24-25; 6:23.

Comentário: Enviado por Deus para livrar Israel da escravidão física, Moisés se
constituiu num tipo de Cristo no Antigo Testamento, a quem Deus enviaria para livrar os
crentes arrependidos da escravidão espiritual da pena do pecado.

2. Enquanto os israelitas se regozijavam com sua liberdade, o que fez Faraó e seu
exército? Êxodo 14:9.

Comentário: Os israelitas pensavam que estivessem totalmente livres da escravidão
do Egito até que Faraó passou a persegui-los. Assim nós, que acabamos de aceitar Cristo e Seu
sangue derramado para a remissão dos nossos pecados passados, não estamos livres para sempre
do pecado.

3. Que disse Moisés diante dos israelitas temerosos com a aproximação do exército
de Faraó? Versículos 13-14. Deus lhes disse que continuassem marchando em obediência e
confiança Nele e no Seu poder para livrá-los? Versículos 15-16.
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Comentário: Da mesma maneira, Deus diz aos cristãos que continuem marchando em
obediência a Ele, confiando Nele para livrá-los de Satanás e do pecado.

4. Os filhos de Israel teriam temido quando Deus dividiu o mar Vermelho para que eles
passassem? Êxodo 14:21-22; Salmos 78:53. Eles confiaram que Deus manteria as águas
separadas e que não seriam cobertos por elas? Hebreus 11:29.

5. Mas o que aconteceu aos egípcios que perseguiam os israelitas? Êxodo 14:26-28;
Salmos 106:9-11.

Comentário: Faraó e seu exército, que representavam os pecados do Egito, em que
Israel vivia, foram sepultados num túmulo de água. Como isto tipifica maravilhosamente o
simbolismo do batismo! Foi o que Paulo falou aos romanos: “Ou não sabeis que todos quantos
fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados
com ele [Cristo] pelo batismo na morte; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os
mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos
plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua
ressurreição; Sabendo isto, que o nosso homem velho [pecaminoso, carnal] foi com ele
crucificado, para que o corpo do pecado seja [simbolicamente] desfeito, para que não sirvamos
mais ao pecado”, Romanos 6:3-6.

6. Portanto, o livramento de Israel do Egito (pecado), através das águas do mar
Vermelho, não seria uma referência clara ao batismo simbólico do cristão? I Coríntios 10:1-2.

Comentário: A passagem dos israelitas pelo mar Vermelho, e o afogamento de Faraó e
seu exército no “túmulo” de água (simbolizando a destruição do nosso “homem velho”, ou
da vida de pecado passada) tipifica claramente o batismo nas águas do Novo Testamento.

Aqueles que hoje querem sinceramente ter os seus pecados passados apagados e
remidos pelo sangue de Cristo são obrigados por Deus a passar pelo profundo ato simbólico
do batismo. Porque assim fixa na mente o significado do batismo, que representa um sinal
exterior de seu arrependimento e fé no sacrifício de Cristo como pagamento dos nossos
pecados.

O batismo de João

Pouco antes do inicio do ministério de Cristo, Deus encarregou João (conhecido como
“Batista”) para que administrasse o “batismo de arrependimento”. Entendamos o que era
esse batismo, e exatamente por que ele foi instituído.

1. João é apontado nas Escrituras claramente como um profeta de Deus? Lucas 1:63, 76;
Mateus 11:9-11.

2. Para qual ministério foi João enviado a fim de proclamar e preparar o caminho? Lucas
1:76; Mateus 3:1-3; 11:10.
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3. Era com água que João batizava? João 1:26, 31, 33. Quem o enviou, dando-lhe
autoridade para isso? Lucas 3:2-3; Mateus 21:23-27.

Comentário: João recebeu a missão de Deus para batizar nas águas os crentes
arrependidos. O batismo, então, como é praticado nos nossos dias, representava um sinal
exterior de arrependimento. Ele retratava a pessoa sendo lavada e purificada de seus pecados
passados. Depois do sacrifício de Cristo, o batismo foi aceito como o maior significado
simbólico (Romanos 6:3-6; Colossenses 2:12-13), como já foi explicado nesta lição.

4. Exatamente, qual foi à mensagem que João pregou? Marcos 1:4-5; Mateus 3:2, 11.
Qual era o objetivo dessa mensagem? Lucas 1:16-17, 77.

Comentário: A mensagem de João era o “batismo do arrependimento para remissão dos
pecados”. Era exatamente o que ele dizia. Aqueles a quem João batizou aceitaram a sua pregação
com o arrependimento de seus pecados. E eles foram perdoados por Deus. Mas não receberam o
Espírito Santo naquela hora, porque este, de modo geral, não estava à disposição da humanidade
ainda até depois da ressurreição e ascensão de Cristo ao céu (João 7:38-39).

Lucas 1:77 declara que João foi enviado “Para dar ao seu povo conhecimento da
salvação, na remissão dos seus pecados”. João pregou simplesmente o arrependimento do
pecado. Sua mensagem era uma pregação para se receber e obedecer a Jesus quando Ele
começasse o seu ministério.

Uma ordenança do Novo Testamento

Já que esta base de entendimento foi lançada, aprendamos exatamente o que Jesus nos
ordena a fazer com respeito ao batismo nas águas.

1. Jesus foi batizado? Mateus 3:13-16.

Comentário: Ainda que Jesus não tivesse do que
se arrepender, Ele foi batizado para nos deixar o
exemplo.

2. Depois de sua ressurreição, Jesus disse a
Seus apóstolos (que constituíam parte da fundação de
Sua Igreja) que fossem pregar ao mundo. Ele lhes
ordenou claramente que batizassem os crentes
convertidos? Mateus 28:19-20; Marcos 16:15-16. Em
que os convertidos tinham de crer? Marcos 1:14-15,
Atos 8:12.

Comentário: O verdadeiro evangelho (“evangelho” significa boas novas) que Cristo ordena
que a sua Igreja pregue envolve mais do que apenas a boa nova de que Ele é o nosso Salvador.

Uma pessoa deve ouvir e crer no verdadeiro evangelho para ser batizada. Os que
crêem no evangelho, aceitam a Cristo como seu Salvador, arrependem-se dos seus pecados,
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são batizados e permanecem confiando em Deus, são os que serão salvos. Eles são lavados,
santificados e justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito de Deus (I Coríntios
6:11).

Aqueles que acreditam no evangelho são santificados e purificados com a lavagem da
água, pela Palavra (Efésios 5:26). Aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador são
nascidos de cima, da água e do Espírito (João 3:3, 5).

3. Que ordem deu Pedro aos crentes no dia de Pentecostes? Atos 2:38. Todos os
arrependidos foram batizados? Atos 2:41; 8:12.

4. Cerca de dez anos depois que o apóstolo Pedro pregou o seu primeiro sermão ao
povo judeu, em Jerusalém, Deus o enviou a pregar aos gentios. Ele foi enviado à casa de
Cornélio, um italiano muito piedoso (Atos 10). Ali então ele pregou o evangelho a
Cornélio, a sua família e a seus amigos (versículos 34-43). Que receberam eles enquanto
ouviam a mensagem de Pedro até mesmo antes de serem batizados? Versículos 44-45. Este
era um sinal especial de Deus aos apóstolos? Atos 11:17-18.

Comentário: Os crentes arrependidos ordinariamente devem ser batizados antes de
receberem o Espírito Santo (Atos 2:38). Mas no caso de Cornélio e seu grupo houve uma
exceção. Desde que eles eram os primeiros gentios da era do Novo Testamento, chamados e
convertidos, Deus lhes deu o Seu Espírito antes de serem batizados como um sinal especial a
Pedro e aos outros apóstolos para provar que também havia aberto o caminho da salvação para os
gentios.

5. Que ordenou Pedro que se fizesse imediatamente com Cornélio e todos os outros que
receberam o Espírito Santo? Atos 10:47-48.

Comentário: Pedro, seguindo as instruções de Cristo (Mateus 28:19-20), batizou Cornélio e
todos os outros que se arrependeram.

Obviamente, o batismo é muito importante para Deus do contrário, Ele não teria feito disso
uma ordenança para ser obedecida pelos que são chamados a se tornarem cristãos.

A forma correta

Existe uma grande confusão no
mundo religioso a respeito da forma
apropriada do batismo cristão. Alguns
“batizam” por aspersão, e outros, jogando
água sobre a cabeça dos novos
convertidos. Alguns ainda exigem uma

imersão total do corpo.

E interessante notar que a palavra “aspersão” ocorre somente algumas vezes no Novo
Testamento, sempre em conexão com o sangue de Cristo, mas nunca se referindo ao batismo. A
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palavra “despejar” também é mencionada várias vezes, mas nenhuma vez como uma forma de
batismo.

Vejamos o que a Nova Enciclopédia Católica diz a respeito do batismo: “É evidente
que o batismo na igreja primitiva era feito por imersão. Isto está implícito na
terminologia e no contexto... Que batismo era feito por imersão está evidente como Paulo
o apresentou como ‘sendo sepultado com Cristo’ (Romanos 6:3-4; Colossenses 2:12)”
(artigo “Baptism”, 1967, volume 2, páginas 56, 58).

A palavra “batizar” é de origem grega, cuja forma é baptizo. (Recordemos que o
Novo Testamento foi originalmente escrito no idioma grego.) Ao traduzir a Bíblia os
tradutores deixaram esta palavra como estava escrita.

A tradução literal de baptizo é “imersão”, que
significa “mergulhar dentro” ou “entrar”. Não significa
“aspergir” ou “despejar”. A palavra grega para aspersão é
rantizo; e a palavra despejar é cheo. Deus inspirou os
escritores do Novo Testamento a usar somente à palavra
baptizo, significando imergir, quando se refere a batismo.

Portanto, imersão é a própria forma bíblica. Batismo simboliza o sepultamento da
velha carne, do ser pecaminoso. Somente a total imersão pode simbolizar
apropriadamente a morte e o sepultamento; aspergir e despejar não são símbolos de um
túmulo, seja qual for o esforço de imaginação.

Notemos o que a própria Bíblia ensina a respeito da forma apropriada de batismo.

1. Por que João batizava nas adjacências de Enom? João 3:23.

Comentário: João necessitaria somente de um copo d'água para aspergir, ou de um jarro
para despejar a água, mas para batizar exigiria “muitas águas”.

2. Como a descrição bíblica do batismo de Cristo reforça a definição de baptizo, como
imersão? Mateus 3:16.

Comentário: Nós sabemos que Jesus desceu para dentro d'água porque Ele “saiu logo da
água...”.

3. Quando Filipe batizou o eunuco etíope, não entraram ambos na água? Atos 8:38.

Comentário: Não haveria nenhum propósito em entrar na água, se não fosse para
mergulhar o eunuco dentro dela. Se a forma fosse à de aspersão ou por derramamento de água,
só Filipe teria necessidade de abaixar-se para encher as mãos de água.

A evidência bíblica mostra claramente que imersão (ficar completamente dentro da água)
era a única forma de batismo praticada pela igreja de Deus do Novo Testamento.
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“No nome de. . . ”

O batismo nas águas é um sinal exterior de arrependimento. Ele revela o nosso desejo de nos
afastar permanentemente do nosso velho caminho de vida para tomar o caminho de Deus daí para
frente. Seu significado é estritamente simbólico, no sentido de que o batismo nas águas não tem em
si mesmo nenhum efeito mágico ou místico sobre a pessoa imersa. Batismo é um sinal exterior da
aceitação do sacrifício de Jesus Cristo, e o compromisso de andarmos “em novidade de vida”
(Romanos 6:4).

1. Jesus instruiu os Seus discípulos em Mateus a batizarem “no nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo”. É o que diz exatamente este versículo?

Comentário: A expressão chave do versículo 19 está na frase “em nome de”, que é traduzida
do grego eis to onoma. Outra literatura grega daquela época nos ajuda a entender o significado
desta expressão: “A frase... é frequente nos manuscritos com referência aos pagamentos feitos ‘por
conta de alguém’... A linguagem tem conexão com Mateus 28:19, onde o significado pareceria ser
‘batizado dentro do Pai etc.’”(o Vocabulário do Testamento Grego de James Moulton e George
Milligan, página 451).

2. Devem os cristãos ser batizados dentro de uma igreja ou de uma denominação
religiosa? Romanos 6:3.

Comentário: Nós somos batizados “em Jesus Cristo” não em uma igreja. Através do
recebimento do Espírito Santo depois do batismo, somos colocados dentro, e nos tornamos parte da
Igreja de Deus. Não nos podemos “juntar” à igreja. Devemos ser colocados dentro do corpo de
Cristo pelo Espírito Santo (I Coríntios 12:13-14).

A imposição de mãos

1. Por que Pedro e João usaram a imposição de mãos sobre as pessoas arrependidas em

Samaria depois que estas se batizaram nas águas? Atos 8:14-17.

Comentário: Ainda que as pessoas tivessem sido batizadas previamente nas águas, não
tinham recebido ainda o Espírito Santo, o que mostra claramente que o Espírito Santo não é dado
durante nem no ato do batismo. Portanto, Atos 2:38 mostra que o Espírito Santo será dado depois
do batismo.

A “imposição de mãos”, Hebreus 6:2, é a chave que soluciona esta aparente
contradição. A Bíblia mostra que o Espírito Santo é dado a uma pessoa como resultado da
oração e da imposição das mãos de um ministro de Deus, logo depois do batismo. Notemos
a sequência: primeiro, o arrependimento; depois, o batismo nas águas; depois, a oração
juntamente com a imposição das mãos; logo depois da imposição das mãos vem o
recebimento do Espírito Santo. E como acabamos de ver, o recebimento do Espírito Santo
“imerge” ou põe a pessoa dentro da Igreja (o corpo espiritual de Cristo).
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Pelo capítulo 8 de Atos, notamos que as pessoas foram batizadas por Filipe, diácono da
Igreja, dias ou até semanas antes de receberem o Espírito Santo.
Deus não deu o Espírito Santo a estes samaritanos até que os
apóstolos Pedro e João orassem e lhes impusessem as mãos,
mantendo assim a autoridade que deu aos Seus apóstolos em
Jerusalém.

Obviamente, o ato físico de colocar as mãos sobre alguém
não lhe transmite o Espírito Santo. Somente Deus, Ele próprio,
pode conceder o dom do Espírito Santo a uma pessoa
arrependida e batizada. Mas Deus estabeleceu esta cerimônia física como um símbolo de Seu
reconhecimento aos instrumentos humanos que Ele escolheu para trabalhar como Seus
verdadeiros ministros.

Até quando você deve esperar?

Infelizmente, muitos adiam o dia do batismo. Acham que não estão ainda espiritualmente
preparados. Alguns até pensam que devem ser perfeitos antes de serem batizados. Mas como
poderia uma pessoa ser espiritualmente perfeita antes de receber o Espírito Santo de Deus, o qual
nos capacita a crescer na graça e conhecimento, e gradativamente a ser transformados pela
renovação de nossas mentes (II Pedro 3:18; Romanos 12:1-2).

Uma pessoa pode saber que peca e vive contrariamente à vontade de Deus, embora
não tenha entendimento espiritual da vontade de Deus. Deus é quem dirige a pessoa e lhe
dá o arrependimento antes que a pessoa receba o Espírito Santo. Alguém não precisa de
um grande conhecimento da Bíblia para se arrepender e ser batizado.

A ordem dos eventos das instruções de Jesus para seus apóstolos foi 1) pregar o
evangelho; 2) batizar os arrependidos; e 3) ensinar-lhes os mandamentos (Mateus 28:19-
20).

As condições que precedem o batismo, dadas pela Bíblia, são somente: arrependimento,
sincero e de coração, e fé.

Se uma pessoa sabe que Deus ordena o batismo, e que deve ser batizada, porque está
verdadeiramente arrependida, então ela o deverá ser tão logo haja um ministro de Deus
disponível para isso.

Neste Inter im

Lembre-se de que Deus quer que cresçamos na graça e no conhecimento (II Pedro 3:18). O
único meio para crescermos é através de um cuidadoso estudo da Palavra inspirada de Deus. “De
sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus”, Romanos 10:17.

Separe um tempo para estudar a Bíblia diariamente, mesmo que você esteja ocupado
com muitos afazeres. Reveja esta e as lições anteriores pormenorizadamente. Esteja seguro
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de que entendeu totalmente o significado do verdadeiro arrependimento. Estude e medite
acerca dos aspectos da vida cristã que é a palavra e o caminho de Deus.


