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Batismo 

Deus quer que cada pessoa que o segue confesse Jesus publicamente. 
Quando a pessoa crê, ela recebe o Espírito de Deus – o Espírito Santo. 
Tal crer, porém, se traduz numa obediência ativa aos princípios e 
mandamentos de Deus encontrados na Bíblia. Romanos 10:9 diz que 
você é salvo por crer no seu coração e confessar com a sua boca que 
Jesus é o Senhor. Confessar, neste caso, significa concordar com Deus 
a respeito de quem é o Senhor, o chefe de sua vida. A verbalização do 
fato de que você está se alinhando com Jesus é a consequência natural 
de crer nEle. Se você estivesse loucamente apaixonado por alguém, e 

ele ou ela correspondesse ao seu amor, a reação natural não seria de deixar outras pessoas 
saberem? Cristo de fato diz que se você não se identifica com Ele diante dos homens, nem Ele 
se identificará com você diante do Pai (Mateus 10:32-33; Marcos. 8:38). Se você fosse o filho ou 
a filha de uma pessoa famosa você teria vergonha? Se você é o filho do Deus Altíssimo você 
tem a pessoa mais famosa no universo como seu pai, seu irmão, seu amigo. 

 
A confissão pública de que Jesus fala é o batismo. Veja Mateus 28:19. A palavra batismo vem 
da palavra grega que significa imergir ou mergulhar. Este ato para uma pessoa que já creu em 
Jesus é uma declaração, que de forma simples:  
a) mostra o que Jesus fez pela humanidade em morrer e ressuscitar 
(Romanos 6:4-5);  
b) mostra que você está se identificando com Jesus e que está aceitando 
a obra dEle para o perdão dos seus pecados, sabendo que um dia Ele 
virá ressuscitar o seu corpo para a vida eterna (Romanos 6:8);  
c) mostra que você está morrendo para o seu modo antigo de viver, onde 
o EU e o pecado dominavam, e que você está iniciando uma nova vida 
em que Jesus é o chefe supremo (Romanos 6:11-13; 1 Pedro 3:18-20). 

 
Existem pelo menos 4 bons motivos pelos quais um verdadeiro cristão deve ser batizado:  
 
1) É uma confissão pública de sua fé em Cristo.  
2) É o primeiro mandamento de Cristo, depois da sua conversão.  
3) Você se reveste de Cristo.  
4) É uma prova de humildade e submissão a Deus. É um ato de confirmação de sua salvação.  
 
A palavra batismo vem da palavra grega que significa imergir ou mergulhar. O ato do batismo 
simboliza de forma simples: o que Jesus fez pela humanidade ao morrer e ressuscitar. Rom 6:3-
5.                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
1. Leia Mateus 10:32 e 33 e escreva o que o Batismo tem relacionado com esse texto. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2. Qual a ordem que Jesus dá aos seus discípulos em Mateus 28:19 e 20? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

O Batismo é 

como o anel de 

aliança no 

casamento de 

Deus e você. 

UM COM DEUS 



 
3. De acordo com Romanos 6:3 a 11, o que significa o batismo? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4. Mateus 3:13 a 17. Porque esse texto é de grande valor para entendermos a importância do 
batismo? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
5. Após ler os dois textos (Mateus 3:13 à 17 e Atos 8:26 à 38), diga se a Bíblia ensina o batismo 
de crianças e o porquê. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
6. Você sabia que da mesma forma que Deus se alegrou com o batismo de Jesus, também se 
alegrará com o seu? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
7. Segundo Atos 8:36 e 37, o que é necessário para ser batizado? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
8. O que acontece quando nos batizamos, segundo Gálatas 3:27? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
9. Leia Marcos 16:16 e explique esse texto. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
ALGUMAS DESCULPAS:  
 

1. Preciso ainda consertar minha vida. Gal 3:27; 2 Cor 5:17 
2. Se eu me batizar vou ter problema com a minha família. Mat 19:29 
3. Tenho vergonha de seguir a Cristo. Luc 9:26 
4. Quero Deus na minha vida, mas não quero compromisso. Mat 22:37: 6:33 
5. Já fui batizado quando criança. Mar 16:16 
6. Preciso me aprofundar mais na Bíblia. Atos 8:35 

 
Exercícios de Retenção e Reflexão – TAREFA PARA CASA 

 
1. Por que o batismo infantil (de crianças pequenas) não é correto, de acordo com Atos 8:36-37? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

2. Qual o significado das duas fases do batismo mostradas no desenho abaixo? (Romanos 6:1-
14)  
 
         
 
 
 
 
 
          _________________________                                 _________________________                      
 
 

 
 
 



 
 
 

3. O momento do batismo é também o momento em que o Espírito Santo entra na vida de uma 
pessoa? (Atos 10:44-48) ____________ 
 
4. Alguém pode receber salvação sem ser batizado? (Lucas 23:40-43; Efésios 1:13) 
____________________________________________________________________________ 
 
5. Em ver o cristianismo como um relacionamento de amor entre você e Deus e comparando o 
momento de sua decisão de aceitar a Cristo com um “sim” do casamento, o que seria o batismo 
na cerimônia de casamento? _____________________________________________________ 
 
6. De acordo com as passagens bíblicas que estudamos nesta lição, você já obedeceu a Cristo 
no seu mandamento de publicamente reconhece-lo por intermédio do batismo? _____________ 
 

Nota especial: Enquanto muitas igrejas hoje, por conveniência ou tradição, batizam através 

da aspersão - ou seja, pingos de água, ou do derramamento de água na cabeça da pessoa - 
este não era o modo do batismo nos primeiros nove séculos da existência da igreja.  Nas 
catedrais e sedes de igrejas construídas antes do século doze que ainda existem hoje, você 
encontra batistérios grandes como tanques ou piscinas.  Note também que a Bíblia afirma que 
João Batista batizava em certo local do Jordão porque lá havia muita água - veja João 3:23. No 
batismo do Eunuco, em Atos 8:39, é relatado que ele e Filipe saíram das águas. Em Marcos 1:10 
e Mateus 3:16 podemos ler que Jesus saiu da água. 
 
  

Tarefa: 
A seguir estão várias passagens bíblicas a respeito do batismo.  Leia uma passagem cada dia 
desta semana e escreva um pensamento que você tirou do texto. 
 
Dia 1 Romanos 6:1-14 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
  
Dia 2 João 1:24-34 
 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Dia 3 Atos 8:26-39 
 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Dia 4 Mateus 3:4-17 
 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Dia 5 Atos 2:38-41 
 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 


