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LIÇÃO 6 

A PORTA DO REINO DE DEUS - BATISMO 
 

Referência bíblica 

E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o 

nome dele. At 22.16 

 

Preciso compreender 
 

Ao final da lição você precisa: 

➔ Entender a importância e o significado do batismo nas águas. 

 

Mensagem 

 

A PORTA DO REINO DE DEUS - BATISMO 

 

I. O que é o batismo? (Gl 3.27) 

Batizar significa submergir ou mergulhar, por isto, na Bíblia, os convertidos se batizavam por              

imersão. O batismo não é um mero símbolo ou um simples ato público de fé. Ele está revestido de                   

sentido e realidade espiritual.  

 

Significa que quando submergimos na água somos unidos com 

Cristo, somos mergulhados nele, enxertados nele e revestidos de 

Cristo. 

 

Batismo é, portanto, basicamente uma coisa: UNIÃO COM CRISTO. 
 

Pela fé somos unidos a Jesus e o batismo é a maneira para esta fé se expressar e se consumar. Se                     

alguém que não creu, nem se arrependeu (ou um recém-nascido), for mergulhado na água, não               

acontece nada. 

 

II. Porque é necessário o batismo? (Mc 16.16; Mt 28.18-20) 

O batismo é uma ordem de Jesus. No texto de Mateus Jesus colocou o batismo no início da vida                   

com ele. Primeiro batizar e depois ensinar a guardar todas as coisas que ele ordenou. O texto de                  

Marcos inclui o batismo juntamente com a fé como fundamento para a salvação. Aquele que               
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afirma que crê, mas não quer ser batizado ainda não se converteu, pois não houve               

arrependimento. Ora, o arrependimento é uma mudança de atitude de independência para uma             

atitude de dependência total de Deus, assim, aquele que se arrepende certamente se submeterá              

ao batismo porque quer ser dependente de Deus. 

 

III. O batismo é uma necessidade urgente (At 2.38-41; At 8.12; At 8.36-38; At 10.44-48; At                

16.13-15; At 16.30-34; At 18.8; At 19.4-5) 

No livro de Atos vemos que as pessoas recebiam a palavra e eram batizadas imediatamente após                

crerem. Os apóstolos não esperavam sequer um dia. O batismo para eles era tão fundamental e                

indispensável, que quando alguém recebia a palavra era batizado imediatamente, não importando            

nem que hora fosse. O caso que mais demorou foi o de Paulo (At 9.17-18; At 22.13-16), levou três                   

dias (At 9. 9), mas isto porque ele estava isolado e cego, não havendo quem o batizasse. Ainda                  

assim, quando Ananias foi até ele, perguntou: Por que te demoras?  

 

IV - Verdades espirituais associadas ao batismo 

Por estarmos em Cristo, tudo o que pertence a Ele também pertence a nós como herança. Toda a                  

obra que Deus tem para fazer em nossas vidas é EM CRISTO. Deus nos coloca EM CRISTO e toda a                    

experiência dele se torna a nossa experiência (ex.: nós somos como uma folha de papel que é                 

colocada dentro de um livro - Cristo -, se arremessarmos o livro a folha irá junto). Para que                  

compreendamos melhor esta verdade observemos, na Bíblia, todos as vezes que aparece a             

expressão EM CRISTO. 

 

1. A morte de Jesus é a nossa morte. Morremos com Ele para o pecado, o mundo e a lei. 

a) Para o pecado (Rm 6.1-7). 

b) Para o mundo (Gl 6.14). 

c) Para a lei (Rm 7.4). 

 

2. Sua ressurreição é a nossa ressurreição. Agora temos uma nova vida para servirmos a Deus (Rm                 

6.4, 8, 11; II Co 5.17; Ef 2.5-6; Cl 2.12). 

 

3. Sua exaltação pelo Pai, como Senhor é nossa vitória sobre os poderes das trevas (Ef 1.20-23; Ef                  

2.6). 

 

4. Somos perdoados e purificados dos nossos pecados (At 2.38; At 22.16). O sangue de Jesus é que                  

nos purifica de todo o pecado (I Jo 1.7), mas esta realidade espiritual ocorre quando somos unidos                 

a Cristo pelo batismo. 

 

5. Somos introduzidos no corpo de Cristo que é a igreja e somos feitos discípulos (I Co 12.13; Mt                   

28.18-20; At 2.41-42). 
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V. Condições indispensáveis para o batismo 

1. Arrependimento (At 2.38). 

2. Fé (Mc 16.16). 

 

VI. Perguntas comuns 

1. Como o ladrão da cruz foi salvo se não foi batizado?  

Deus pode abrir exceções, nós não temos esta autoridade. Este também é o caso de muitas                

pessoas que se convertem minutos antes de morrerem. Nestes casos, obviamente, é impossível             

batizar alguém nestas condições. 

 

2. Alguém pode ser batizado de novo? 

Se alguém crê que seu "batismo" não foi válido (porque não havia se convertido), então não foi                 

batizado, foi molhado. Deve então ser batizado. 

 

3. Se alguém diz: Conheço pessoas que não foram batizadas e vivem em santidade? 

Não podemos nos dirigir por experiência dos homens, mas pela palavra de Deus. 

 

4. Em que nome devemos batizar?  

Jesus disse em Mt 28.19 para batizarmos "em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo" e Pedro                    

diz em At 2.38 para os que creram serem batizados "nome de Jesus Cristo", e Lucas registra em At                   

8.16 que os samaritanos que creram haviam sido batizados em o "nome do Senhor Jesus", o que                 

demonstra que não há uma fórmula única, podendo-se utilizar qualquer uma delas.  

 

5. Está correta a expressão "batismo nas águas"? 

No Novo Testamento, não existe a expressão batizar nas águas. Apenas há referência ao batismo               

efetuado por João Batista, como um batismo com (ou em) água, em contraste com o batismo com                 

o Espírito Santo a ser efetuado por Jesus. A água é apenas o meio no qual se é batizado, mas na                     

verdade nós somos batizados "em Cristo" (Rm 6.3; Gl 3.27). 

 

Tarefa 
➔ Agora que você compreendeu a importância do batismo tome logo a decisão de batizar-se,              

em obediência ao mandamento de Cristo, se ainda não o fez. 

 

Para memorizar 

Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo. Mt 28.19 
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