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JESUS  iniciou Seu ministério terrestre sendo batizado por João Batista. O batismo 
é uma doutrina do Novo Testamento e surge com João, o Batista. Ele recebeu esse nome 
porque batizava. Jesus tinha cerca de 30 anos quando Se dirigiu ao rio Jordão para ser 
batizado e iniciar Seu ministério terrestre (Lucas 3:23). Seu batismo permanece como um 
exemplo para todos aqueles que desejam segui-Lo e obedecer aos Seus ensinos.

Aprendendo juntos
1. Que circunstâncias envolveram o batismo de Jesus? Mateus 3:13-17.
________________________________________________________________________________________

Muitos buscavam João para receber o batismo do arrependimento e alcançar o 
perdão de seus pecados. No entanto, por que Jesus, que não tinha pecado (2 Coríntios 
5:21; 1 Pedro 2:22), Se submeteu ao rito do batismo? Primeiramente, como nosso 
Substituto, assumiu a culpa da humanidade e foi batizado por causa dos nossos pecados. 
Em segundo lugar, Jesus queria deixar um exemplo para todos os que um dia cressem 
Nele como Salvador também passassem pelo rito do batismo. 

BATISMO
O QUE JESUS ENSINOU SOBRE O

LIÇÃO
16 2. Jesus via o batismo como condição para a salvação? Marcos 16:16; João 3:5.

________________________________________________________________________________________

Em Seu diálogo com Nicodemos, Jesus foi claro: quem não nascer da água (batismo), 
e do Espírito (conversão), não pode entrar no reino de Deus. Há alguma exceção? A própria 
Bíblia apresenta um caso: o do ladrão na cruz. Este morreu sem ser batizado, mas Jesus 
declarou que ele seria salvo (Lucas 23:43). Por qual motivo? Ele acreditou em Jesus como 
Salvador pessoal, mas não teve a oportunidade de ser batizado, pois estava preso em 
uma cruz e prestes a morrer. Isso nos leva a crer que, se alguma pessoa chega a tomar sua 
decisão por Cristo e pelo batismo, mas tem sua vida repentinamente tirada, ela pode ser 
salva, mesmo sem ter passado pelo rito.

Quatro condições para o batismo
a) Ser ensinado (Mateus 28:19, 20; Atos 16:32, 33).
b) Crer (Marcos 16:16; Atos 8:36-38).
c) Arrepender-se (Atos 2:38; Atos 3:19).
d) Converter-se (Mateus 18:3; Atos 9:35).

Com base nos textos acima, podemos concluir que o primeiro passo é ser ensinando. 
Paulo pergunta: “E como crerão naquele de quem nada ouviram?” (Romanos 10:14). 
Depois de compreender os princípios fundamentais do evangelho, a pessoa deve crer que 
Jesus é o Filho de Deus. Essa crença a conduzirá ao arrependimento, que signifi ca tristeza 
pelo pecado, e depois, à conversão, ou seja, a uma mudança de rumo na vida.

3. Em nome de quem as pessoas devem ser batizadas? Mateus 28:19, 20.
________________________________________________________________________________________

Quando Jesus foi batizado, Deus Pai estava presente, e do alto se ouviu: “Este é o Meu Filho 
amado, em quem Me comprazo” (Mateus 3:17). O Deus Espírito Santo estava ali também e 
desceu em forma de pomba sobre Jesus, o Deus Filho. Da mesma forma, hoje, quando alguém 
toma a decisão de se entregar a Cristo através do batismo, a Trindade Se faz presente.

4. Por que algumas pessoas foram batizadas apenas em nome de Jesus? Atos 2:38; 8:16; 10:48; 19:5.
________________________________________________________________________________________

O batismo “em nome de Jesus” não invalida a ordem de se ministrar o batismo em 
nome da Trindade. Não é sugestão de uma nova fórmula batismal, mas somente a ênfase 
na condição básica para esse rito ser ministrado. Em outras palavras, um judeu étnico 
ou prosélito, que já cria no verdadeiro Deus, só poderia ser batizado na comunidade 
cristã se ele também cresse em Jesus de Nazaré como o Messias prometido.

É importante notar: os mesmos textos que falam do batismo “em nome de Jesus 
Cristo” estão impregnados pelo conceito da Trindade. Analisando-se o conteúdo 
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JESUS  iniciou Seu ministério terrestre sendo batizado por João Batista. O batismo 
é uma doutrina do Novo Testamento e surge com João, o Batista. Ele recebeu esse nome 
porque batizava. Jesus tinha cerca de 30 anos quando Se dirigiu ao rio Jordão para ser 
batizado e iniciar Seu ministério terrestre (Lucas 3:23). Seu batismo permanece como um 
exemplo para todos aqueles que desejam segui-Lo e obedecer aos Seus ensinos.

Aprendendo juntos
1. Que circunstâncias envolveram o batismo de Jesus? Mateus 3:13-17.
________________________________________________________________________________________

Muitos buscavam João para receber o batismo do arrependimento e alcançar o 
perdão de seus pecados. No entanto, por que Jesus, que não tinha pecado (2 Coríntios 
5:21; 1 Pedro 2:22), Se submeteu ao rito do batismo? Primeiramente, como nosso 
Substituto, assumiu a culpa da humanidade e foi batizado por causa dos nossos pecados. 
Em segundo lugar, Jesus queria deixar um exemplo para todos os que um dia cressem 
Nele como Salvador também passassem pelo rito do batismo. 

BATISMO
O QUE JESUS ENSINOU SOBRE O

LIÇÃO
16 2. Jesus via o batismo como condição para a salvação? Marcos 16:16; João 3:5.

________________________________________________________________________________________

Em Seu diálogo com Nicodemos, Jesus foi claro: quem não nascer da água (batismo),  
e do Espírito (conversão), não pode entrar no reino de Deus. Há alguma exceção? A própria 
Bíblia apresenta um caso: o do ladrão na cruz. Este morreu sem ser batizado, mas Jesus 
declarou que ele seria salvo (Lucas 23:43). Por qual motivo? Ele acreditou em Jesus como 
Salvador pessoal, mas não teve a oportunidade de ser batizado, pois estava preso em 
uma cruz e prestes a morrer. Isso nos leva a crer que, se alguma pessoa chega a tomar sua 
decisão por Cristo e pelo batismo, mas tem sua vida repentinamente tirada, ela pode ser 
salva, mesmo sem ter passado pelo rito.

Quatro condições para o batismo
a) Ser ensinado (Mateus 28:19, 20; Atos 16:32, 33).
b) Crer (Marcos 16:16; Atos 8:36-38).
c) Arrepender-se (Atos 2:38; Atos 3:19).
d) Converter-se (Mateus 18:3; Atos 9:35).

Com base nos textos acima, podemos concluir que o primeiro passo é ser ensinando. 
Paulo pergunta: “E como crerão naquele de quem nada ouviram?” (Romanos 10:14). 
Depois de compreender os princípios fundamentais do evangelho, a pessoa deve crer que 
Jesus é o Filho de Deus. Essa crença a conduzirá ao arrependimento, que significa tristeza 
pelo pecado, e depois, à conversão, ou seja, a uma mudança de rumo na vida.

3. Em nome de quem as pessoas devem ser batizadas? Mateus 28:19, 20.
________________________________________________________________________________________

Quando Jesus foi batizado, Deus Pai estava presente, e do alto se ouviu: “Este é o Meu Filho 
amado, em quem Me comprazo” (Mateus 3:17). O Deus Espírito Santo estava ali também e 
desceu em forma de pomba sobre Jesus, o Deus Filho. Da mesma forma, hoje, quando alguém 
toma a decisão de se entregar a Cristo através do batismo, a Trindade Se faz presente.

4. Por que algumas pessoas foram batizadas apenas em nome de Jesus? Atos 2:38; 8:16; 10:48; 19:5.
________________________________________________________________________________________

O batismo “em nome de Jesus” não invalida a ordem de se ministrar o batismo em 
nome da Trindade. Não é sugestão de uma nova fórmula batismal, mas somente a ênfase 
na condição básica para esse rito ser ministrado. Em outras palavras, um judeu étnico 
ou prosélito, que já cria no verdadeiro Deus, só poderia ser batizado na comunidade 
cristã se ele também cresse em Jesus de Nazaré como o Messias prometido.

É importante notar: os mesmos textos que falam do batismo “em nome de Jesus 
Cristo” estão impregnados pelo conceito da Trindade. Analisando-se o conteúdo 
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desses textos, percebe-se, em primeiro lugar, que os batizados “em nome de Jesus 
Cristo” eram pessoas que já criam previamente em Deus, o Pai. Além disso, em 
todas essas ocasiões, o batismo “em nome de Jesus Cristo” foi acompanhado pelo 
recebimento prévio, simultâneo ou posterior do “dom do Espírito Santo” (ver Atos 
2:38; 8:14-17; 10:44-48; 19:1-6).

5.  Qual a forma correta de se ministrar o batismo: por aspersão, infusão ou imersão? Mateus 3:16;  
Atos 8:36-38.

________________________________________________________________________________________

A única forma de batismo reconhecida no Novo Testamento é por imersão.  
A palavra grega baptizo, da qual deriva a palavra “batismo”, significa “imergir”, “mergulhar”, 
“afundar”. Não existe na Bíblia nenhum exemplo de batismo por aspersão ou infusão.

Simbolismo
6. Qual o simbolismo do batismo segundo as Escrituras? Romanos 6:3-6; Colossenses 2:12.
________________________________________________________________________________________

Muitos cristãos consideram santo o primeiro dia da semana, o domingo, porque Jesus 
ressuscitou nele. Observam esse dia em homenagem à ressurreição de Cristo. Entretanto, 
o ensino bíblico não é esse. Jesus deixou o batismo como a cerimônia para celebrar Sua 
ressurreição. Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, ao 
sermos mergulhados nas águas do batismo, morremos para o pecado, sepultamos a velha 
vida e renascemos como “nova criatura” (2 Coríntios 5:17). 

Esse simbolismo confirma a ideia de que o batismo deve ser sempre ministrado por 
imersão, pois, de outra forma, perderia todo o simbolismo da morte, sepultamento e 
ressurreição de Jesus.

7. A partir de qual idade pode-se receber o batismo? Atos 22:16.
________________________________________________________________________________________

Uma vez que existem condições a serem preenchidas antes do batismo, e uma 
criança recém-nascida não pode preenchê-las, o batismo só deve ser ministrado a 
crianças que tenham idade suficiente para: (a) serem doutrinadas, (b) reconhecerem sua 
pecaminosidade, (c) crerem em Jesus como Salvador pessoal e (d) pedirem o batismo. 

8. O que acontece com uma pessoa após seu batismo? 2 Coríntios 5:17; Gálatas 3:27.
________________________________________________________________________________________

Ser revestido de Cristo significa estar coberto por Sua justiça, fortalecido por Seu 
Espírito e salvo por Sua graça. Diariamente, há uma luta com a natureza carnal e um 
fortalecimento da natureza espiritual. O agir do Espírito de Cristo em nosso coração  

nos leva à pureza de caráter. Deixamos as obras da carne e passamos a produzir o “fruto 
do Espírito” (Gálatas 5:22-25).  

Conclusão
O batismo é uma doutrina do Novo Testamento apontada por Jesus como uma 

condição à salvação. Deve ser ministrado somente às pessoas que têm idade suficiente 
para receber o conhecimento da Palavra de Deus, crer em Jesus como Salvador pessoal, 
demonstrar arrependimento e mudança de vida. Após o batismo, o Espírito implanta 
uma nova natureza e torna a pessoa semelhante a Cristo.

Minha decisão (marque apenas uma opção)

(     )  Compreendendo que o batismo é um requisito que deve ser ministrado somente por imersão. Desejo 
selar minha fé com Jesus, sendo batizado como Ele foi, unindo-me à igreja de Cristo.

(     )  Mesmo já tendo sido batizado por imersão, compreendo agora algumas verdades que antes não 
conhecia ou deixei de praticar. Com base no exemplo de Paulo (Atos 19:1-5), desejo passar por um novo 
batismo e me unir à igreja de Cristo.

(     )  Já fui batizado por imersão e permaneço leal a tudo que aprendi do evangelho. No entanto, 
conhecendo agora doutrinas bíblicas antes não vistas, desejo me unir à igreja de Cristo por meio de 
minha profissão de fé.
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desses textos, percebe-se, em primeiro lugar, que os batizados “em nome de Jesus 
Cristo” eram pessoas que já criam previamente em Deus, o Pai. Além disso, em 
todas essas ocasiões, o batismo “em nome de Jesus Cristo” foi acompanhado pelo 
recebimento prévio, simultâneo ou posterior do “dom do Espírito Santo” (ver Atos 
2:38; 8:14-17; 10:44-48; 19:1-6).

5.  Qual a forma correta de se ministrar o batismo: por aspersão, infusão ou imersão? Mateus 3:16;  
Atos 8:36-38.

________________________________________________________________________________________

A única forma de batismo reconhecida no Novo Testamento é por imersão.  
A palavra grega baptizo, da qual deriva a palavra “batismo”, significa “imergir”, “mergulhar”, 
“afundar”. Não existe na Bíblia nenhum exemplo de batismo por aspersão ou infusão.

Simbolismo
6. Qual o simbolismo do batismo segundo as Escrituras? Romanos 6:3-6; Colossenses 2:12.
________________________________________________________________________________________

Muitos cristãos consideram santo o primeiro dia da semana, o domingo, porque Jesus 
ressuscitou nele. Observam esse dia em homenagem à ressurreição de Cristo. Entretanto, 
o ensino bíblico não é esse. Jesus deixou o batismo como a cerimônia para celebrar Sua 
ressurreição. Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, ao 
sermos mergulhados nas águas do batismo, morremos para o pecado, sepultamos a velha 
vida e renascemos como “nova criatura” (2 Coríntios 5:17). 

Esse simbolismo confirma a ideia de que o batismo deve ser sempre ministrado por 
imersão, pois, de outra forma, perderia todo o simbolismo da morte, sepultamento e 
ressurreição de Jesus.

7. A partir de qual idade pode-se receber o batismo? Atos 22:16.
________________________________________________________________________________________

Uma vez que existem condições a serem preenchidas antes do batismo, e uma 
criança recém-nascida não pode preenchê-las, o batismo só deve ser ministrado a 
crianças que tenham idade suficiente para: (a) serem doutrinadas, (b) reconhecerem sua 
pecaminosidade, (c) crerem em Jesus como Salvador pessoal e (d) pedirem o batismo. 

8. O que acontece com uma pessoa após seu batismo? 2 Coríntios 5:17; Gálatas 3:27.
________________________________________________________________________________________

Ser revestido de Cristo significa estar coberto por Sua justiça, fortalecido por Seu 
Espírito e salvo por Sua graça. Diariamente, há uma luta com a natureza carnal e um 
fortalecimento da natureza espiritual. O agir do Espírito de Cristo em nosso coração  

nos leva à pureza de caráter. Deixamos as obras da carne e passamos a produzir o “fruto 
do Espírito” (Gálatas 5:22-25).  

Conclusão
O batismo é uma doutrina do Novo Testamento apontada por Jesus como uma 

condição à salvação. Deve ser ministrado somente às pessoas que têm idade suficiente 
para receber o conhecimento da Palavra de Deus, crer em Jesus como Salvador pessoal, 
demonstrar arrependimento e mudança de vida. Após o batismo, o Espírito implanta 
uma nova natureza e torna a pessoa semelhante a Cristo.

Minha decisão (marque apenas uma opção)

(     )  Compreendendo que o batismo é um requisito que deve ser ministrado somente por imersão. Desejo 
selar minha fé com Jesus, sendo batizado como Ele foi, unindo-me à igreja de Cristo.

(     )  Mesmo já tendo sido batizado por imersão, compreendo agora algumas verdades que antes não 
conhecia ou deixei de praticar. Com base no exemplo de Paulo (Atos 19:1-5), desejo passar por um novo 
batismo e me unir à igreja de Cristo.

(     )  Já fui batizado por imersão e permaneço leal a tudo que aprendi do evangelho. No entanto, 
conhecendo agora doutrinas bíblicas antes não vistas, desejo me unir à igreja de Cristo por meio de 
minha profissão de fé.




