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1.

ABSTRACT.1
In this study we will be approaching the biblical theme "water
baptism".
We will prove that the rising of the waters is a new creature
following the word of God.
So they are wrong those who teach that the rising water would
have been baptized in water.

2.

INTRODUÇÃO.
Muitos se confundem com muitas coisas no entendimento da
bíblia, ao tentarem compreende-la pela literalidade da escrita.
O tema batismo nas águas “versus” nascer das águas é mais um
exemplo de erro de discernimento bíblico, quando dizem que nascer
das águas é ser batizado nas águas.
Pois bem, dentro deste trabalho iremos buscar o fundamento
bíblico comprovando que nascer das águas é diferente de ser
batizado nas águas.

3.

O QUE SIGNIFICA A PALAVRA BATISMO?
Resposta: A palavra Batismo significa imersão. Literalmente batizar é o

ato de mergulhar. No caso de batismo nas águas é ser totalmente
envolvido pelas águas durante o ato batismal.
A seguir iremos ver três tipos de batismo mencionados na
bíblia. Na bíblia existem outros tipos de batismos os quais não
iremos mencionar neste estudo.

4. DOUTRINA DOS BATISMOS – DO ARREPENDIMENTO, NAS ÁGUAS E
COM O ESPÍRITO SANTO.

1

TRADUÇÃO FEITA PELO GOOGLE TRADUTOR. A SEGUIR O RESUMO ORIGINAL EM PORTUGUES:

Neste estudo estaremos abordando o tema bíblico: “Batismo nas águas”.
Iremos comprovar que o nascer das águas é ser uma nova criatura seguindo a palavra de Deus.
Portanto, estão errados aqueles os quais ensinam que o nascer das águas seria ter sido
batizado nas águas.
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Deus levantou um profeta primo de Jesus, chamado de João
batista. Ele era “a voz que clama no deserto” a qual anunciava a
chegada do “cordeiro de Deus”.
A bíblia menciona que João, (batista), realizava um batismo
nas águas o qual foi denominado de batismo de arrependimento. Esse
tipo de batismo deixou de ser realizado após João batista,
terminar seu ministério.
FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE EXISTÊNCIA DE DIFERENTES BATISMOS NA
BÍBLIA. Dentre eles o batismo de João, o batismo nas águas e o
batismo com o Espírito Santo:

 HEBREUS 6:2 E da doutrina ”dos batismos”,...;
Esse versículo é uma confirmação que havia diferentes tipos de
batismos.
 ATOS 19:4-6 Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do
arrependimento, dizendo ao povo que cresse no que após ele havia de vir, isto é, em
Jesus Cristo. 5 E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 6
E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e falavam
línguas, e profetizavam.
Aqui é uma confirmação que havia o batismo:
 De

João:

“Certamente

João

batizou

com

o

batismo

do

arrependimento”;
 O batismo nas águas “em nome do Senhor Jesus”;
 O batismo com o Espírito Santo: “veio sobre eles o Espírito Santo”.

5.

QUEM FOI JOÃO BATISTA?
RESPOSTA: João batista era um profeta da linhagem de Arão, filho
de Isabel prima de Maria, mãe de Jesus.2
João foi levantado por Deus para anunciar a vinda do cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo. João foi enviado para preparar
os judeus para a vinda e manifestação de Jesus.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 LUCAS 1:36 E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice;
e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril;

2
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 LUCAS 1:76 E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, Porque hás de ir
ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos.

6.

O QUE ERA O BATISMO FEITO POR JOÃO BATISTA?
RESPOSTA: O batismo de João era um batismo, uma imersão, nas
águas do rio Jordão.
O batismo de João foi denominado de batismo de arrependimento.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DO BATISMO DE JOÃO
BATISTA:

 JOÃO 1:28 Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do
Jordão, onde João estava batizando;
 MARCOS 1:4 Apareceu João batizando no deserto, e pregando o
batismo de arrependimento, para remissão dos pecados;
 MATEUS 3:7 E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que
vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou
a fugir da ira futura?;
 ATOS 18:25 Este era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de
espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor,
conhecendo somente o batismo de João.
7. O BATISMO NAS ÁGUAS SERIA O MESMO QUE BATISMO COM O
ESPÍRITO SANTO?
Resposta: É um erro achar, e pregar, que o batismo nas águas seria
o mesmo que o batismo com o espírito santo.

Na verdade existem os dois tipos de batismos:
 O batismo nas águas - realizado por homens.
Esse ato batismal deve ser feito imergindo o crente em águas,
sejam águas correntes ou numa piscina, ou num lago, ou num local
especialmente criado para imergir pessoas durante o ato do batismo
nas águas.
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O importante é que possa haver a “imersão” nas águas, posto que
batizar nas águas significa “imergir/mergulhar”, totalmente nas
águas.
Se a pessoa batizada nas águas não mudou de vida, se a pessoa
que desceu às águas, não está vivendo a palavra do Senhor por fé,
se não é um crente, de nada adiantou ter praticado o simbolismo do
batismo nas águas, em sua vida, pois batismo nas águas não salva,
nem é obrigatório. 3
A salvação de uma pessoa não está vinculada à ordenança do
batismo nas águas. Para ser salvo não é obrigatório ter imergido
nas águas no ato batismal.
O essencial para ser salvo é nascer ser uma nova criatura,
crente na palavra de Jesus – ter nascido das águas/palavra de Deus
e ter o batismo com o Espírito santo – ter nascido do Espírito
Santo.
FUNDAMENTO BÍBLICO:


Quem crer e for batizado será salvo; mas quem
não crer será condenado.
MARCOS 16:16

Aqui, percebemos que o essencial é CRER. Se não crer será
condenado.
Temos que cumprir a ordenança do batismo nas águas.
Entretanto de nada adianta batizar nas águas se o batizando não
crer em Jesus.
Por outro lado, se creu, e foi batizado, o essencial é o
ato de crer. Se um “servo crente” não conseguiu cumprir a
ordenação do batismo, mesmo assim, será salvo.
A palavra diz “todo que crer em Jesus será salva”. Ela em
lugar nenhum diz que todo que for batizado seria salvo.
O Senhor Jesus mandou batizar nas águas, então vamos
cumprir essa ordenança.
Ela faz parte do processo de salvação. Mas por si só o ato
do batismo nas águas não salva ninguém.
Por isso é SER INÚTIL BATIZAR crianças, e também, QUEM NÃO
Crê: Porque para batiza é NECESSARIO CRER.
Se a pessoa é débil mental, ou criança, se está
fisicamente morta, ou se não crer, não há porque batiza-lo.

3 GÁLATAS 6:15 Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o
ser uma nova criatura.
5
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Porque não haverá fruto espiritual do ato batismal de pessoa
que não crer, ou não pode crer, qualquer que seja o motivo.
O batismo é para quem crer. Ele não salva o que foi
batizado, nem substitui o ato necessário de crê em Jesus.
Também não substitui o exercício do livre-arbítrio, a
livre aceitação do Salvador, pelo pecador.
O batismo nas águas é para quem fez escolha voluntária,
livre, da salvação operada por Jesus.
O batismo nas águas é “uma semelhança”, “um tipo
profético”, uma “ordenança” que tem significado espiritual e
profético. O Senhor mandou fazer esse simbolismo.
Ele é um testemunho material que profetiza a morte e
ressurreição do crente À SEMELHANÇA DO QUE OCORREU COM JESUS,
bem como profetiza o fim da velha vida de pecado, e o início da
nova pessoa nascida da palavra de Deus.

FUNDAMENTO BÍBLICO sobre o que foi dito acima:
 ROMANOS 6:3-5 Ou não sabeis que todos quantos fomos

batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? 4
De sorte que fomos sepultados com ele 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. 5 Porque, se fomos plantados
juntamente com ele na “semelhança” da sua morte, também o

seremos na da sua ressurreição. 4
“Semelhança - espiritual” é tipo profético, é simbolismos,
é aparência de coisa espiritual em algo material... O batismo
nas águas é o cumprimento de uma ordenança material que revela
algo do reino espiritual na vida dos servos...
O batismo nas aguas tipifica a morte e ressurreição dos
servos a semelhança do que ocorreu com Jesus. Da mesma forma
que Jesus morreu e ressuscitou o crente profetiza através do
batismo nas águas que também irá ressurgir.

 ROMANOS 6:3-5 Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em
Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? 4 De sorte que fomos
sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, ... 5 ... Plantados juntamente
com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição;

4

ROMANOS capítulo 6 Contém mais informações sobre o paralelo/simbolismo entre o batismo nas águas e a morte do velho
homem e a ressureição de cristo e a nossa. Leia o todo para melhor entender o simbolismo do batismo nas águas...
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 ROMANOS 6:6-11 Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele
crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos
mais ao pecado. 7 Porque aquele que está morto está justificado do
pecado. 8 Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele
viveremos; 9 Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já
não morre; a morte não mais tem domínio sobre ele. 10 Pois, quanto a ter
morrido, de uma vez morreu para o pecado; mas, quanto a viver, vive para
Deus. 11 Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o
pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.
Tipologicamente o batismo nas águas profetiza o fim do
velho homem pecador, e o surgimento de um novo homem
espiritual, nascido das águas – nascido da palavra de Deus,
para uma nova vida, não mais sujeito a morte.

 Existe, também, o batismo com o Espírito Santo.
Esse batismo é essencial, é obrigatório, para poder ser salvo.
Posto que, sem o Espírito Santo não haja salvação.
Como diz a
bíblia: Quem não tem o “Espirito Santo” essa pessoa não é de Jesus.
O Batismo com o Espírito Santo é obrigatório no processo de
salvação. Ele é o nascer do Espírito.5
O batismo com o Espírito Santo, PELA RAZÃO teológica, VIROU em
muitas igrejas a obrigatoriedade de batismo nas águas para ser
salvo, ou obrigatoriedade de ser batizado nas águas para poder
reter o Espírito Santo.
Por erro, fruto da racionalidade, o batismo material, nas
águas, muitas vezes, toma o lugar do batismo espiritual, (com o
E.S).
Com essa inversão surgiu à falsa doutrina a qual diz que: “o
cristão se faz pelo batismo nas águas”.
Todavia,
o
batismo
nas
águas
é
somente
uma
tipificação/figuração, a qual aponta para a morte, sepultamento, 6 e
ressurreição, de Jesus.
O batismo nas águas também aponta para uma nova criatura
nascida da palavra de Deus a qual é água.

5

JOÃO 3:4-6 Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de
sua mãe, e nascer? 5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus. 6 O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.
6

COLOSSENSES 2:12 Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o
ressuscitou dentre os mortos.
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Disse Jesus: Quem não nascer das águas e do Espírito não pode
ver o reino de Deus. Isso quer dizer que o cristão verdadeiro é:
uma nova criatura segundo a palavra de Deus, (a água espiritual,
não racional), e também, é batizada com o Espírito Santo, (batismo
espiritual feito por Jesus).
FUNDAMENTO BÍBLICO demonstrando a essencialidade do batismo com o
Espírito Santo para alguém poder ser salvo:

aquele que
Do Espírito, não pode entrar no reino de

 JOÃO 3:5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que

não nascer
Deus;

...

O nascer da água não é o batismo nas águas. Muito embora, o
batismo nas águas profetize, simbolize o novo nascimento.
Nascer da água fala do ser uma nova criatura segundo a palavra
de Deus que é água, é simbolizada pela água.



ROMANOS 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o
Espírito de Deus habita em vós. Mas, se

alguém não tem o Espírito de

Cristo, esse tal não é Dele;
 I JOÃO 1:7 Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão
uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica
de todo o pecado;
 I CORÍNTIOS 6:11-12 11 E é o que alguns têm sido; mas haveis sido lavados, mas
haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor
Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. 12 Todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me
deixarei dominar por nenhuma;

 ROMANOS 8:1...15 Portanto, agora nenhuma condenação há para os
que estão em Cristo Jesus, que ... Andam segundo ... Segundo
o Espírito. 2 Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus,
me livrou da lei do pecado e da morte. 3 Para que a justiça da lei
se cumprisse em nós, que ... Andamos segundo... O Espírito;


ROMANOS 8:14 Porque todos os que são guiados pelo

Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
8
BATISMO NAS ÁGUAS.DOCX
VERSÃO DE: sexta-feira, 7 de outubro de 2016– 09:47:00.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR – EMAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM

Quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus. QUEM NÃO
É GUIADO pelo Espírito Santo está debaixo da lei.

 GÁLATAS 5:18

Mas, se sois guiados pelo Espírito, não

estais debaixo da lei.
Está debaixo da lei significa está condenado, pois a lei a
ninguém justifica, apenas condena. Assim, quem não é guiado pelo
Espírito Santo está debaixo da maldição e da condenação da lei,
portanto não vai para o céu.
Para ser guiado pelo Espírito santo é necessário ser batizado
por Jesus com o Espírito Santo.
Deixemos as questões do batismo com o Espírito Santo e voltemos
para o batismo nas águas.7

8. BATISMO DE CRISTANDADES NAS ÁGUAS APONTA PARA A MORTE
DO VELHO HOMEM?
RESPOSTA: SIM. O batismo nas águas é um ato material simbólico
que faz referência para uma mudança de vida.
O batismo nas águas SIMBOLIZA O DESPOJAMENTO DA IMUNDICIE DA
CARNE, uma morte para o viver em pecado. Representa a salvação da
morte eterna, para uma nova vida seguindo a Jesus...
FUNDAMENTO BÍBLICO CONFIRMANDO O SIMBOLISMO BÍBLICO DO BATISMO NAS
ÁGUAS:
 ROMANOS 6:2,3 De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado,
como viveremos ainda nele? 3 Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em
Jesus Cristo fomos batizados na sua morte?
 I PEDRO 3:21 Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o
batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa
consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo;

9.

BATISMO É PARA QUEM CRER DE TODO CORAÇÃO?
Resposta: Sim. É de nenhum proveito espiritual batizar uma pessoa
que não crer, ou que não pode crer, ou que não deseja ser
batizada. Como é o caso de batismos de mortos, de crianças, e de
débeis mentais.

7

Leia nosso trabalho: “BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO” para maiores detalhes sobre esse assunto.
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FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O BATISMO É LÍCITO/PERMITIDO
PARA QUEM CRER:
 ATOS 8:35-38 Então Filipe, abrindo a sua boca, e começando nesta Escritura, lhe
anunciou a Jesus. 36 E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e
disse o eunuco: Eis aqui água; que impede que eu seja batizado? 37 E disse Filipe: É

lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus
Cristo é o Filho de Deus. 38 E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto
Filipe como o eunuco, e o batizou.

10. O SENHOR JESUS TAMBÉM FOI BATIZADO NAS ÁGUAS?
RESPOSTA: Sim. João Batista fez o batismo de Jesus no rio Jordão.
O Senhor se deixou batizar por João, mesmo não tendo do que se
arrepender.
João não queria batizar o Senhor Jesus e o Senhor impôs que
João batista o batizasse.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 MARCOS 1:9 E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia,
foi batizado por João, no Jordão;
 MATEUS 3: 13-15 Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para
ser batizado por ele. 14 Mas João opunha-se lhe, dizendo: Eu careço de ser
batizado por ti, e vens tu a mim? 15 Jesus, porém, respondendo, disse-lhe:
Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o
permitiu.

11. O BATISMO NAS ÁGUAS É UM ATO FIGURATIVO, TIPOLÓGICO?
RESPOSTA: SIM. O batismo nas águas é um ato material que tem
sentido figurativo, tipológico, somente isso. O batismo nas águas
não é, nem substitui, o ATO DE NASCER DAS ÁGUAS.
O batismo nas águas figura o início da nova vida. Ele não é o
próprio ato de nascer de novo, apenas aponta/profetiza para a nova
vida...
Se uma pessoa foi batizada nas águas, mas não mudou de vida,
se continua vivendo a velha forma de viver pecando no mundo, nesse
caso de nada adiantou fazer o ato batismal, pois a figura não pode
substituir aquilo que ela representa.
10
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Uma pessoa mesmo tendo sido batizado será condenada se NÃO
CRER, se não vive a palavra do Senhor.
O batismo nas águas não é garantia de salvação.
É UM ERRO TEOLÓGICO ACHAR QUE O CRISTÃO SE FAZ PELO BATISMO
NAS ÁGUAS. Água é um elemento material e terreno o qual não tem
poder para salvar a ninguém.
O Cristão, o salvo se faz PELA FÉ EM JESUS, o eterno, aquele
que tem todo poder no céu e na terra para salvar.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE O BATISMO É UM ATO SIMBÓLICO,
FIGURATIVO, QUE APONTA PARA a morte da velha vida de pecado e UMA
NOVA CAMINHADA, UMA NOVA VIDA SEGUINDO A PALAVRA:
 COLOSSENSES 2:12 Sepultados com ele no batismo, nele também
ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.

 I PEDRO 3:21 Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o
batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa
consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo;
 ROMANOS 6:4 De sorte que fomos sepultados com ele 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.
Agora, se uma pessoa não pode, ou não foi batizada, mas está
CRENDO, OUVINDO E CUMPRINDO A PALAVRA DO SENHOR, sua casa
espiritual está edificada sobre a ROCHA, sobre o Senhor Jesus.
Nesse caso a sua salvação é garantida, pois AQUELE QUE CRER SERÁ
SALVO. O CRISTÃO SE FAZ PELA GRAÇA ATRAVÉS DA FÉ EM JESUS.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE A SALVAÇÃO É POR CRER EM JESUS
E VIVER A PALAVRA DELE, INDEPENDENDO DA ORDENANÇA DO BATISMO NAS
ÁGUAS:
 MARCOS 16:16 Quem crer ... Será salvo; ... Quem não crer será condenado;
 JOÃO 3:35 ... Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no
Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece;
 MATEUS 7:24-27 Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha; 25 E
desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e
não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26 E aquele que ouve estas minhas
palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa
11
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sobre a areia; 27 E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e
combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.

12. O BATISMO NAS ÁGUAS É UMA ORDENANÇA, É UMA ORDEM DADA
POR JESUS?
RESPOSTA: SIM. Os servos de Jesus devem ser batizados porque o
Senhor ordenou que fôssemos batizados.
No entanto, o batismo, como qualquer coisa material, desta
criação, feita pelo homem, não pode salva nenhuma pessoa. Quem
salva é Jesus o salvador.
No passado também havia muitas ordenanças legais. Todavia toda
a lei era apenas sombra, figura, de bens futuros, como diz a
própria bíblia. Assim, a título de exemplo, o sangue de animais, o
sábado, as festas, etc., não podia livrar o ofertante/praticante
do pecado.8 Atualmente também é assim.
A ordenança do batismo, embora seja ordem do Senhor, não pode
substituir o verdadeiro salvador, no processo de salvação do
homem.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO
ORDENADO PELO SENHOR JESUS:

QUE

O

BATISMO

NAS

ÁGUAS

FOI

 MATEUS 28:19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
 ATOS 2:38 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.
13. O BATISMO NAS ÁGUAS REMOVERIA PECADOS, INCLUSIVE O
PECADO DE ADÃO?
RESPOSTA: Batismo nas águas

NÃO

retira pecado algum de ninguém.

Muito menos removeria o pecado de Adão, pois não temos o
pecado dele.

8

HEBREUS 9:9-11

Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à
consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço; 10 Consistindo somente em comidas, e bebidas, e várias
abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. 11 Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens
futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação.
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O pecado de Adão é de Adão e não de outro ser humano.9
Os defensores da existência de transmissão do pecado de Adão,
entre todos os humanos, batizam crianças inocentes por achar que
crianças sem batismo nas águas não teriam salvação.
Praticam o erro de batizarem crianças por não terem alcançado
o que é o batismo nas águas. Batismo nas águas é uma ordenança
simbólica.
O batismo não salva um pecador, nem lava pecado de ninguém.
Batismo nas águas é um mandamento de Jesus. O batismo é algo
material, tipológico, com sentido profético ligado, sobretudo, à
morte da carne e o ressuscitar do espírito dos servos, quando
Jesus vier buscar o seu povo. (leia Romanos 6).
SE ÁGUA BATISMAL LAVASSE PECADO ENTÃO FILHOS DE CRENTES NÃO
TERIAM PECADO, POIS os pecados de seus pais, incluindo ai, o
pecado de Adão, teriam sido lavados, e não poderiam mais ser
retransmitido para seus filhos.
Somente transmitimos aquilo que temos, se batismo eliminasse
pecado, uma vez que fossemos batizados não teríamos mais tal
pecado de Adão para retransmitir para os futuros filhos...
Como se vê, muitos teólogos defensores
hereditariamente se batizaram para lavar
recebido de Adão, e, mesmo assim, seus
TAMBÉM, batizados para se livrarem do mesmo

do pecado transmitidos
o pecado que teriam
filhos precisam ser,
pecado de Adão.

Se os pais pudessem retransmitir o pecado de Adão para seus
filhos também poderiam retransmitir os seus próprios pecados para
seus descendentes e não apenas o pecado de Adão seria
retransmitido. É para esse absurdo, sem base bíblica, que o dogma
da transmissão de pecado de pai para filho, desde Adão, leva.
Enfatizamos: “não existe retransmissão de pecado de Adão, nem
pecado algum, entre humanos, essa teoria de pecado original, e
batismo de crianças para lavar pecado de Adão, é pura invencionice
teológica”.
O que lava o crente-servo é a água da palavra de Deus. Ela nos
dá uma nova vida, segundo a palavra de Deus. 10
9

LEI NOSSO TRABALHO COM O TÍTULO: “A ELEICAO
PREDESTINAÇÃO” para mais detalhes sobre a
questão da transmissão do pecado de Adão.
10 AGUA BATISMAL NÃO LAVA COISA ALGUMA, SE MUITO MOLHA. O QUE LAVA O CORPO/ALMA/E ESPIRITO DO
HOMEM É A PALAVRA E O ESPÍRITO SANTO DE DEUS:

 EFÉSIOS 5:26 Para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra;
13
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O Espírito Santo também nos lava santificando o espírito do
homem de todos os pecados outrora praticados através do corpo
humano.11

mas todos irão
cometer os seus próprios pecados, pois o pecado é
Ninguém nasce “com” pecado de Adão,

UM fruto natural/racional produzido pelo homem.
A razão leva a desobediência. Quando desobedecermos nasce o
nosso pecado, produzimos o fruto próprio da natureza humana, a
iniquidade.
Deus deixou que todos os humanos herdassem a natureza RACIONAL
e desobediente de Adão NÃO PORQUE TODOS JÁ NASCERIAM COM o PECADO
de Adão, mas para com todos usar de misericórdia.12
Cada um responde pelo seu próprio pecado, e não pelo pecado de
Adão, nem de outro homem qualquer.
Não há uma transmissão do pecado de Adão, nem dos demais pais,
para seus filhos.
A bíblia fala claramente que NÃO TEMOS O PECADO DE ADÃO. Não
há, portanto, pecado originário, hereditário, herdado de Adão.
FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO SOBRE NÃO TEMOS O PECADO DE ADÃO:


ROMANOS 5:14 No entanto, a morte reinou desde Adão... Até sobre
aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de
Adão,...

14. JESUS BATIZAVA AS PESSOAS NAS ÁGUAS?
RESPOSTA: O Senhor Jesus não batizava pessoalmente as pessoas.
Quem batizava nas águas eram os discípulos de Jesus.
11

O ESPÍRITO SANTO DE JESUS também lava o corpo/alma/espírito do homem:

 I JOÃO 1:7... O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado;
 TITO 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou
pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
12

FUNDAMENTO BÍBLICO
DESOBEDIENTE A DEUS:


EXPLICANDO

os

MOTIVOS

DE

TODOS

ESTAREM

DEBAIXO

DE

UMA

NATUREZA

ROMANOS 11:32 Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de
misericórdia.
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FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JOÃO 4:1,2 E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus
fazia e batizava mais discípulos do que João 2 (Ainda que Jesus mesmo não batizava,
mas os seus discípulos).

15. O BATISMO NAS ÁGUAS SERIA O NASCER DAS ÁGUAS?
RESPOSTA: NÃO.

Está completamente errado quem prega que o
batismo nas águas seria o mesmo que nascer das
águas.
O nascer das águas é ser uma nova criatura
seguindo a Jesus, a palavra de Deus, o verbo que
se fez carne...
Claro que uma pessoa a qual segue a palavra do
Senhor irá se batizar nas águas porque a palavra
ordena fazê-lo, mas o batismo nas águas não
substitui o nascer das águas.
A palavra do Senhor é chamada de água a qual
nos lavar, nos faz nascer de novo.
16. NA BÍBLIA EXISTE BATISMO POR ASPERÇÃO? Então porque
fazem isso?
RESPOSTA: NÃO. O batismo por aspersão é uma invenção racionalteológica.
Batismo por aspersão é fruto
desvinculada da palavra de Deus.

de

“sabedoria”

humana,

O chamado batismo por aspersão é um pseudobatismo, não é de
fato o batismo conforme ordenado por Jesus.
A sabedoria humana, terrena, animal e diabólica 13 é que leva
as pessoas a inventarem batismos contrários ao batismo nas águas,
conforme Jesus “ordenou”.
13

TIAGO3:15 Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
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Nessa seara de batismos frutos do saber terreno encontramos as
invenções da igreja milenar do: batismo de crianças e o batismo
por aspersão.
Os religiosos fazem o batismo por aspersão e o batismo de
crianças porque gostam de inventar rituais religiosos.
O batismo por aspersão e o batismo de crianças não foram
criados por Jesus. ENTÃO, NÃO DEVERÍAMOS FAZÊ-LOS, porque é
doutrina humana a qual anula a palavra de Jesus.
Muitos têm deixado o mandamento, a “ordenança”, de Jesus para
seguir, INÚTEIS, “tradições teológicas”.
FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE O ABANDONO DA PALAVRA DO SENHOR EM FAVOR
DE TRADIÇÕES RELIGIOSAS INÚTEIS:
 MARCOS 7:8,9 Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição
dos homens;... 9 E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para
guardardes a vossa tradição;
 COLOSSENSES 2:8 Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio
de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os
rudimentos do mundo, e não segundo Cristo;
 MARCOS 7:13 Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição,
que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas.
Não há “sabedoria de Deus”, em fazer batismo por aspersão de
pessoas impossibilitadas de serem “submergidas” em água. Porque a
palavra do Senhor, a qual é nossa bússola, NADA fala sobre batismo
por aspersão, nem ordena batizar criancinhas.
Na
realidade
a
própria
palavra
literalmente “submergir nas águas”.

“batismo”

significa

Se não há submersão não há porque falar em “batismo”, porque
se não é uma submersão nas águas deixou de ser batismo nas águas.
Para clarear a questão do cumprimento das duas “ORDENANÇAS” do
Senhor Jesus para sua igreja, perguntamos aos defensores do
batismo por aspersão:

Se alguém “somente” olhar, ou tocar, ou cheirar, o
vinho e pão, no momento da ceia do Senhor, TERIA
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CUMPRIDO A ORDENANÇA do Senhor, quanto a “COMER” do pão
e “BEBER” do vinho, em memória do Senhor Jesus? 14

RESPOSTA: Claro que não teria cumprido a ordenança
do Senhor, quanto a comer o pão e beber o vinho em
memória Dele. Posto que, Jesus mandou praticar os atos
de: “COMER O PÃO” E “BEBER O VINHO”, durante a ceia.
Como sabemos ninguém come ou bebe se não praticar os
atos de comer e beber.
Os
atos
de:
“comer”,
“beber”
e
também
“batizar/mergulhar nas águas” são ações específicas às
quais somente cumprimos se de fato as fizermos como o
Senhor ordenou para fazer.
Jesus não mandou/ordenou fazermos
BATISMO, Dele de outra “FORMA”.

a

ceia,

NEM

O

O cervo do Senhor deve fazer o que Jesus mandou, caso
contrário estará descumprindo a ordenança de Jesus. Se
não fizer como o Senhor ordenou NÃO ESTARÁ CUMPRINDO O
QUE JESUS MANDOU FAZER. Poderia até esta fazendo outra
coisa, mas não estaria cumprindo a ordem.
Como sabemos olhar, tocar ou cheirar, o pão/vinho são atos
totalmente diferentes das ações de comer o pão e beber vinho no
ato da ceia do Senhor. Pelo mesmo motivo, o ato de aspergir água
sobre a cabeça de alguém é totalmente diferente de IMERGIR,
MERGULHAR, uma pessoa nas águas.
Finalizamos esse item dizendo: Uma ordem, um obrigação,
somente é cumprida se for desempenhada conforme foi ORDENADO, e da
forma que foi determinada.
Não existe o cumprimento de uma obrigação ser for feita pela
metade, nem é possível cumprir uma ordenança contrariando a forma,
ou o conteúdo daquilo que foi “ordenado/determinado”.
O responsável pelo cumprimento de uma “ordem” somente faz
aquilo que lhe foi ordenado se cumpri-la da forma pré-ordenada, e
contendo o conteúdo prescrito na ordem.

I CORÍNTIOS 11:24... Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto em memória de mim. 25
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei isto,
todas as vezes que beberdes, em memória de mim 26 Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais
a morte do Senhor, até que venha.
14
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Achar que uma ação fora da determinação irá satisfazer uma
imposição legal é apenas suposição por conta e risco de quem fez o
que não foi mandado fazer, ou se fez algo, o fez de forma
diferente o que foi determinado para fazer.
Como sabemos os “servos” do Senhor fazem apenas, e somente,
aquilo que seu Senhor mandou fazer.15
Assim, como não é possível “cear” apenas olhando, nem beber
sem ter bebido, da mesma forma NÃO É POSSÍVEL batizar nas águas
SEM TER BATIZADO, sem ter “imergido” o batizando nas águas.
Batismo nas águas significa imergir/mergulhar o batizando nas
águas, no ato do batismo. Borrifar, aspergir águas sobre uma
pessoa não significa batizar, mergulhar nas águas.
Portanto, cear sem ter ceado e batizar sem ter batizado são
apenas canseiras, e enfados, sem resultado espiritual algum.
Porque o ato de cear e de batizar são ordenanças de Jesus com
forma PRESCRITA para sua execução.
O batismo nas águas e a ceia do Senhor são atos para serem
realizados conforme a ORDENANÇA DO SENHOR.
O óbvio não precisaria ser dito, mas como muitos se esqueceram
do evidente, vamos repetir: A palavra do Senhor deve ser
vivida/cumprida. Se nós não fizermos tal qual o Senhor mandou na
sua palavra, EVIDENTEMENTE, NÃO FIZEMOS O QUE JESUS ORDENOU FAZER.
A ceia e o batismo precisam ser feitos conforme o Senhor
determinou.
Quando fazem batismos e ceias diferentes da “ordenança” do
Senhor, CLARO, não será a ceia e não será o ato batismal ordenado
por Jesus. Será apenas um ato inútil espiritualmente. Prestando
apenas para uma satisfação religiosa dos praticantes de atos
contrários a palavra do Senhor.

17. HÁ SALVAÇÃO SEM O BATISMO NAS ÁGUAS, EM NOME DO PAI,
FILHO E DO ESPÍRITO?
RESPOSTA: SIM. O essencial é crer em Jesus. Isso é o que diz a
bíblia “crer
15

no senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa”...

LUCAS 17:10 Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, ... Fizemos somente o que

devíamos fazer.
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FUNDAMENTO BÍBLICO QUE A SALVAÇÃO É OBTIDA POR FÉ, POR CRER EM
JESUS, e não pelo batismo nas águas:
 MARCOS 16:16 ... Quem não crer será condenado;
 JOÃO 5:24 ... Quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem
a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida;
 JOÃO 6:47 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a
vida eterna;
 JOÃO 6:54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o
ressuscitarei no último dia;
Quem se alimenta da palavra do Senhor, se alimenta do pão que veio
do céu, e bebe do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo,
Jesus o ressuscitará na ressurreição dos justos...

 I JOÃO 5:12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a
vida.
 ATOS 16:30,31 E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu
faça para me salvar? 31 E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás
salvo, tu e a tua casa.

A palavra não vincula a salvação de um crente ao ato
do batismo nas águas.
Ela diz: “Aquele que crer e for batizado será salvo” em seguida
ela acrescenta: “Quem não crer será condenado”.16 Portanto, o
que condena é a falta de crer, de fé, em Jesus.
Falta de batismo nas águas não leva à condenação
eterna, o que gera condenação é a descrença.
18. NASCER DAS ÁGUAS É O MESMO QUE TER UMA VIDA ESPIRITUAL
EDIFICADA?
RESPOSTA: SIM. Nascer das águas é ser uma nova criatura,
uma nova pessoa seguindo a palavra de Deus que é água.

16

MARCOS 16:16 Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.
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Está enganado e estão engando os outros quem acha e
prega que o nascer das águas seria o batismo nas águas,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O que faz alguém ser uma nova criatura, nascer das
águas, é viver a palavra de Deus.
A palavra de Deus é a água da vida que limpa o homem
e dar uma nova vida. Quanto às águas batismais se for
feito o batismo “correto”, por imersão, somente molhará
o batizando...
Crê na palavra leva a uma transformação na vida do
crente. O CRER e continuar crendo/vivendo na/a palavra
de Deus produz a lavagem da pessoa pela palavra.
Ao crermos, segundo
água. A palavra de Deus
atendemos à palavra do
regeneração pela palavra” de

a palavra de Deus, nascemos da
se tipifica como a água. Quando
Senhor ela faz a “lavagem da
Deus.

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA A LAVAGEM FEITA PELA ÁGUA - A PALAVRA DE
DEUS. ISSO É O NASCER DA ÁGUA:

 JOÃO 3:5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele
que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de
Deus.
 EFÉSIOS 5:26 Para santificá-la, purificando-a com a lavagem da
água, pela palavra;
 TITO 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas
segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da
regeneração e da renovação do Espírito Santo;
 MATEUS 7:24 Todo aquele, pois, que escuta estas minhas
palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que
edificou a sua casa sobre a rocha;
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 HEBREUS 10:22 Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira
certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o
corpo lavado com água limpa;
 I TESSALONICENSES 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em

tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo,...
Há santificação do espírito do homem – através do Espírito
Santo.
Há santificação da alma, (vida), do homem – através do Espírito
Santo e da palavra que também é Espírito e Vida.
Há uma santificação do corpo do homem – através da aplicação da
palavra – o nascer da palavra, a qual, por sua vez, também é
espírito e vida.
O Espírito Santo nos guia, nos leva a vivermos a palavra de
Deus. Ele nos leva a sermos uma nova criatura diante de Deus. Ele
nos leva a externamos aquilo que nos enche o coração – O Espírito
Santo proporciona ao servo o exteriorizar da palavra de Deus.
Os servos movidos pelo Espírito Santo, dia-a-dia, praticam a
palavra de Deus.
Lavagem da regeneração ocorre pela palavra e pelo Espírito Santo de
Deus...

 EZEQUIEL 16:9 Então te lavei com água, ..., e te ungi com óleo;
Nascer da água – o lavar com a palavra de Deus e o nascer do
Espírito santo – ser ungido com o Óleo do Espírito Santo...
 ATOS 20:32 Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua

graça; a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos
os santificados;
 JOÃO 17:17 Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade;

 SALMO 51:7,9-11 Purifica-me com hissope, e ficarei puro; lava-me, e
ficarei mais branco do que a neve. 9 Esconde a tua face dos meus
pecados, e apaga todas as minhas iniqüidades.10 Cria em mim, ó Deus,
um coração puro, e renova em mim um espírito reto. 11 Não me lances
fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo;
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 JOÃO 6:63 O espírito é o que vivifica...; As palavras que eu vos
digo são espírito e vida;
 I CORÍNTIOS 6:10-12 Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os
adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos,
nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de

E é o que alguns têm sido; mas haveis sido
lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido
justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do
nosso Deus.
Deus. 11

A palavra de Deus é quem nos leva a viver uma
diante de o Senhor. Mesmo quando buscamos destacar
santidade cristã, santidade do homem cristão, não
que é mera boa postura ética, ou moral, e
legalistas.

vida produtiva
um caráter da
podemos achar
bons costumes

Santidade sempre está ligada a AÇÃO DO ESPIRITO SANTO E DA
PALAVRA DE DEUS QUE TAMBÉM É ESPIRITO E VIDA.
Mesmo a aplicação, a vivência, da palavra é impossível ao
homem sem a ajuda de Deus.
Podemos aprender o que é certo, mas viver o que é correto
somente com o compadecer de Deus. Diz a palavra: “não depende do
homem, mas de Deus que se compadece”...
FUNDAMENTO PARA SANTIFICAÇÃO TERRENA, ATRAVÉS DE FRUTO/OBRA DO
HOMEM:
 ROMANOS 6:19-23 Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne; pois que,
assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e à maldade
para maldade, assim apresentai agora os vossos membros para

servirem à justiça “para santificação”. 20 Porque, quando éreis servos do
pecado, estáveis livres da justiça. 21 E que fruto tínheis então das coisas de que agora
vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. 22 Mas agora, libertados do

pecado, e feitos servos de Deus, “tendes o vosso fruto para
santificação”, e por fim a vida eterna. 23 Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.

A palavra de Deus também é ESPÍRITO...
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Pois bem, a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas nos
limpa da velha forma de vida. A palavra de Deus nos dá uma nova
aparência. Deixa visível aos olhos de todas as pessoas a limpeza
exterior dos atos dos servos.
Geramos novos atos movidos pela palavra e pelo Espírito Santo
que habita em nossos corações.
A palavra quando limpa, o homem por dentro, ela está fazendo
às vezes do Espírito Santo. Por que a palavra também é Espírito e
vida.
A bíblia fala da lavagem de regeneração pela palavra e pelo
Espírito Santo. Não se trata de ação da letra da bíblia,
evidentemente.
A palavra é viva e eficaz e mais penetrante que espada de dois
gumes. Claro que não está falando da letra, pois a letra, a bíblia
é um livro, e não literalmente uma espada, e como letra, livro e
folhas de papel não tem como realizar algo interiormente.
Quando a palavra realiza algo na mente, na alma e no espirito
do homem, o que de fato está agindo, no servo, é O ESPÍRITO DE
DEUS, dando vida à palavra – isso é a transformação da palavra em
vinho. Evidente, que a palavra de Deus é mais que papel, letra e
livros.
O Espírito Santo é quem dá vida à palavra. O Espírito Santo é
a vida além da mera letra da bíblia, é Ele quem opera
espiritualmente no corpo, na alma e no espírito do homem – AGINDO
POR DENTRO DO HOMEM.
Quando O ESPÍRITO SANTO AGE POR DENTRO DO HOMEM Ele está
fazendo a função do sangue que limpa por dentro. A função interna
do Espírito santo é algo além da letra – A letra é símbolo criado
pelo homem. O Espírito vai além das folhas de papel - igualmente
criação humana e terrena.
A mudança do homem de dentro para fora é ação do Espírito de
Deus, mesmo que seja através da palavra, pois nesse caso a palavra
por ser Espírito e vida estará agindo muito além da letra.
O Senhor Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo. Jesus
também é uma só pessoa de Deus, com o Pai, e com o Espírito Santo.
O Espírito Santo que é sangue e é vida eterna dentro do homem.
Quando o Espírito Santo está agindo, dentro do servo, ALI está
presente o Senhor Jesus que é a água da vida e é a palavra de
Deus.
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Para não sermos somente sepulcros-caiados, limpos por
fora, necessitamos de UMA LIMPEZA POR DENTRO.
SEGUNDO A VONTADE DE DEUS ESSA “LIMPEZA no espírito do homem”,
a “SANTIFICAÇÃO do espírito”, é realizada pelo ESPIRITO SANTO,
através do batismo com o Espírito Santo.
Caso o Espírito Santo não limpe por dentro o espírito do
homem, diuturnamente, o homem morrerá ESPIRITUALMENTE.
FUNDAMENTO BÍBLICO PARA A LAVAGEM FEITA PELO ESPÍRITO SANTO NO
ESPÍRITO DO HOMEM:
 HEBREUS 9:13-14 Porque se o sangue de touros e bodes e cinza duma novilha
esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne.14

Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno
se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus,

purificará as vossas

consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? ;
(Uma

limpeza por dentro).

 I PEDRO 1:2 Eleitos segundo a presciência de Deus Pai,

em santificação

do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo...;
Santificação do espírito do homem, muito além da santificação do corpo,
que é mortal – é através do Espírito Santo, o sangue de Jesus O QUAL
santifica o espírito do homem – que é imortal.

 TITO 3:5 ... Segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da
regeneração e da renovação do Espírito Santo.
19. O QUE É O ATO DE NASCER DE NOVO DESCRITO NA BÍBLIA?

17

RESPOSTA: Nascer de novo é deixar a velha vida de pecado e passar a viver pela palavra de
Deus.

Jesus disse que sem nascer de novo é impossível ver o céu. Ele
dividiu este assunto em duas partes:

17 JOÃO 3:3-8 3 Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de
novo, não pode ver o reino de Deus. 4 Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode,
porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? 5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que
não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 6 O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do
Espírito é espírito... 8 O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim é todo
aquele que é nascido do Espírito.
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 Uma parte do “nascer de novo” é o nascer da água. A água é
um dos tipos da palavra de Deus.
Jesus é a palavra e também é a água da vida. O HOMEM
PRECISA CONHECER E VIVER A PALAVRA, (*revelada) DE DEUS.
Precisa edificar sua casa espiritual sobre a Rocha.18 A
Rocha é Jesus; (*revelada porque a letra mata).
 A outra parte do “nascer de novo” é o nascer do Espírito
Santo. Não basta o conhecimento teórico da palavra.
A própria Palavra diz que é essencial o batismo com o
Espírito Santo. O HOMEM PRECISA SER BATIZADO COM O ESPÍRITO
SANTO E VIVER NA DEPENDENCIA DESTE ESPÍRITO. (mais detalhes
abaixo)

Quem realiza o batismo nas águas é o homem, um servo de
Deus. Na maioria das igrejas cristãs isto é realizado por seus
lideres, com títulos os mais diversos. Jesus determinou que seus
servos fizessem discípulos e os batizassem.19
O evangelho de Marcos, capítulo 16:16, apresenta um ensino
do Mestre sobre batismo: “Quem crer e for batizado será salvo; mas
quem não crer será condenado.”
Como vimos no versículo acima o essencial é crer em Jesus.
Muitos se convertem lutam pelo batismo nas águas, e após recebê-lo
vão embora achando terem cumprido a vontade de Jesus. Isto é um
engano doutrinário, pois o batismo nas águas não salva ninguém. O
que salva é crer em Jesus, e isto como diz as escrituras. O juízo
condenatório, descrito neste versículo, vem para aquele que não
crer e nunca por alguém não ter sido batizado NAS ÁGUAS.
Aqui, em MARCOS 16:16, já nos indica a impossibilidade e a
inutilidade de batizarmos quem não crer – os incrédulos, ou quem
não pode crer, como é o caso de criança, débil mental, morto...
Se alguns não crêem não há porque batizá-los. Uns não devem
ser batizados porque não crêem, outros porque não podem crer, não
tem como entender a palavra e crer nela.
Segundo embate é a necessidade de crer Nele CONFORME A
PALAVRA DELE. Segundo JOÃO 7:38, Jesus se referiu à crença Nele,
18 MATEUS 7:24 Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que
edificou a sua casa sobre a rocha.
19 MATEUS 28:19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo.
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“como diz as escrituras.” 20 Afinal, o que diz as escrituras? Outro
embate se manifesta aqui, é a necessidade de conhecermos o que diz
as escrituras sobre a salvação ofertada por Jesus. Conhecendo a
palavra de Deus não erraremos no processo de crer em Jesus. 21
Somente conhecendo o que diz a palavra de Deus podemos crer tal
qual ela diz.
Todos os quais puderem ser batizados nas águas é bom que o
faça, é uma ordenança de Jesus. O batismo nas águas nos inclui na
igreja física, terrena. Ele também tipifica e nos identifica com a
morte e ressurreição de Jesus... Maiores detalhes leia as cartas
de Paulo, especialmente ROMANOS capítulo 6.

20. CONCLUINDO...
Muitos por erro de discernimento da bíblia, dizem que nascer
das águas seria ser batizado nas águas. O erro é devido ao fato de
Jesus ter dito que sem nascer das águas não tinha como alguém
entrar no reino de Deus, e também pelo fato do Senhor ter ordenado
que os crentes fossem batizados nas águas.
Por causa da necessidade de o crente nascer da água e de o
cristão ser batizado com água, MUITOS entende que nascer das águas
seria o mesmo que ser batizado nas águas.
No entanto, batismo nas águas e o nascer das águas são fatos
totalmente diferentes, no processo de salvação do homem.
O batismo nas águas é um ato “simbólico”, material, literal,
feito por homens.
Enquanto o nascer das águas é um ato espiritual, é uma mudança
de vida, alcançado pelo cristão ao viver a palavra do Senhor, ao
colocar a bíblia como roteiro para sua vida, como luz para seu
caminhar.22
Assim, esclarecido dizemos que os cristãos devem ser batizados
nas águas porque é uma ordenança simbólica determinada por Jesus.
O batismo nas águas, embora seja uma ordem, não impede que alguém
20 JOÃO 7:38 Quem crê em mim, como diz a Escritura...
21 O HOMEM NECESSITA CONHECER A BÍBLIA.

22



MATEUS 22:29 Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder
de Deus.



MATEUS 26:54 Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça?

SALMO 119:105 Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho.
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seja salvo. O batismo nas águas mesmo sendo um ato figurativo
imposto, aos servos, não é imprescindível para ter vida eterna.
Igualmente, os cristãos, por crerem na palavra de Jesus, devem
nascer da palavra. Todos os servos devem se deixar modelar,
ajustar pela palavra do Senhor. O ato de deixar a velha vida de
pecado e passar a viver uma nova vida “regida” pela palavra é
essencial para ter salvação. Aquele que não muda de vida, que não
passa a ser uma “ovelha” a qual ouve a voz/palavra do Senhor.
Uma forma de identidade da ovelha é o fato de “ouvir”, da
“ouvido”, atender a voz/palavra do Senhor. Um crente que não dar
ouvido a voz do Senhor AINDA NÃO É UM SERVO DO SENHOR, ainda não
tem sua vida espiritual edificada na ROCHA.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 I JOÃO 2:3-6 E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus
mandamentos. 4 Aquele que diz: Eu conheço-o, e não guarda os seus

mandamentos, é mentiroso, e nele não está à verdade. 5 Mas
qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente
aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nele. 6 Aquele que diz que está nele,
também deve andar como ele andou;
 JOÃO 10:27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e
elas me seguem.

21. OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.
Que a paz e a gloria de Jesus resplandeça sobre todos nós, para
nos fazer conhecer os segredos do reino eterno.
Que cada dia o Senhor se revele mais e mais a nos para podemos
compreender claramente os segredos da sua palavra.

AMEM.
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