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Seminário Práticas do Reino 

 
1. O Batismo nas Águas 

 
O batismo nas águas é uma identificação pública com a morte e ressurreição 
do Senhor Jesus, uma confissão de nossa fé nele, e o “sepultamento” de nossa 
vida velha: 
 

Romanos 6:3 e 4 
Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo 
Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com 
ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi 
ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos 
uma vida nova. 

 
Colossenses 2:11 e 12 
Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita 
por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o 
despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram 
sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante 
a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 

 
O batismo é de cumprir o mandamento do Senhor Jesus, assim nós temos uma 
“boa consciência”: 
 

Mateus 28:19 e 20 
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a 
tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim 
dos tempos”. 
 
Marcos 16:15 e 16 
E disse-lhes: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as 
pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será 
condenado.” 
 
1 Pedro 3:21 
e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês não 
a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa 
consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus  
Cristo, 

  
O próprio Senhor Jesus praticava o batismo nas águas (apesar que foram os 
Seus discípulos que batizavam nas águas – João 4:2) 



 João 3:22 
Depois disso Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, 
onde passou algum tempo com eles e batizava. 
 
João 4:1 a 3 
Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos 
do que João, se bem que Jesus não batizava, e, sim, os seus discípulos, 
ele deixou a Judéia, e voltou outra vez para a Galiléia. 

 
O batismo nas águas em nome do Senhor Jesus é diferente do batismo de 
João Batista. O batismo de João foi um batismo de arrependimento, 
preparando o povo para a vinda do Senhor Jesus, enquanto o batismo em 
nome de Jesus é uma confissão de fé, uma identificação, na Sua morte e 
ressurreição: 
 

Lucas 3:3 e 4 
Ele (João) percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um 
batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está 
escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: “Voz do que clama no 
deserto: ‘Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para 
ele.’” 

 
O batismo nas águas foi pregado pela Igreja Primitiva desde o dia de 
Pentecostes: 
 

Atos 2:38 e 39 
Pedro respondeu: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado 
em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o 
dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus 
filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o 
nosso Deus, chamar”.  

 
O batismo nas águas também foi pregado pelo Apóstolo Paulo: 
 

Atos 19:1 a 5 
Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões 
altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: 
“Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?” Eles responderam: 
“Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo”.  “Então, que 
batismo vocês receberam?”, perguntou Paulo. “O batismo de João”, 
responderam eles. 
 
Disse Paulo: “O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele 
dizia ao povo que cresse naquele que viria depois dele, isto é, em 
Jesus”. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus.  

 
Obs: A pergunta “que batismo vocês receberam” e a resposta “o batismo de 
João” está claramente se referendo a um batismo nas águas, porque João 
batizava nas águas (ex. João 3:23), então é óbvio que eles “foram batizados” 
nas águas “no nome do Senhor Jesus”.    



 
No Novo Testamento, as pessoas freqüentemente foram batizadas no mesmo 
dia em que se aceitaram o Senhor Jesus: 
 

Atos 10:44 a 48 
Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo 
desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos 
que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito 
Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em 
línguas e exaltando a Deus. 
 
A seguir Pedro disse: “Pode alguém negar a água, impedindo que estes 
sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós!” Então 
ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois 
pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. 
 
Atos 16:29 a 34 
O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de 
Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: “Senhores, que 
devo fazer para ser salvo?” Eles responderam: “Creia no Senhor Jesus, 
e serão salvos, você e os de sua casa”. E pregaram a palavra de Deus, 
a ele e a todos os de sua casa.  
 
Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles; em 
seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua 
casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se 
muito por haver crido em Deus.  

 
O Evangelista Filipe nos mostra quem pode ser batizado, quando e como: 
 

Atos 8:35 a 39: 
Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-
lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um 
lugar onde havia água. O eunuco disse: “Olhe, aqui há água. Que me 
impede de ser batizado?” Disse Filipe: “Você pode, se crê de todo o 
coração”. O eunuco respondeu: “Creio que Jesus Cristo é o Filho de 
Deus”. 
 
Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco 
desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito 
do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, 
cheio de alegria, seguiu o seu caminho. 

 
Quem: quem crê em Jesus: “se crê de todo o coração” 
Quando: Já - “deu ordem para parar a carruagem” 
Como: imersão - “Filipe e o eunuco desceram à água”... “quando saíram da 
água” 
 
Também vemos neste exemplo que não há necessidade de um curso de 
preparação se a pessoa já crê com todo seu coração, nem há necessidade de 



vestir roupas especiais, nem há necessidade de um pastor estar presente 
(Filipe era evangelista - Atos 21:8). 
 
Podemos concluir também que crianças podem se batizar se creiam de todo o 
seu coração - lembrando-se que o coração (fé, sentimento e entendimento) de 
uma criança não será aquele de um adulto. (É claro também  que batizamos 
crianças somente com o consentimento dos pais por serem menores de idade). 
 
O batismo de bebês, que não seriam capazes de entender a mensagem do 
Evangelho e crer no Senhor Jesus, não é uma prática Bíblica. 
 
O batismo nas águas não tem o significado de ser tornar membro de uma igreja 
local, mas sim, de se tornar membro do “Corpo de Cristo”. Estamos batizados 
em nome do Senhor Jesus; não batizamos no nome de igreja ou denominação 
qualquer! 
 

1 Coríntios 12:13 
Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito: 
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi 
dado beber de um único Espírito. 

 
No exemplo do ladrão na cruz (Lucas 23:43), vemos que uma pessoa pode ser 
salva se cresse no Senhor Jesus, mesmo não sendo batizada nas águas. Em 
Marcos 16:16, o Senhor Jesus disse que “quem crer e for batizado será salvo, 
mas quem não crer será condenado.” Ele não disse que quem não for batizado 
será condenado! 
 
Porém, se podermos obedecer o mandamento do Senhor Jesus, devemos 
responder como o eunuco respondeu a Filipe: “Que me impede de ser 
batizado?” 
 


