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CAPITULOIII  
BAPTISMO 

 
Baptismo é um acto de identificação do salvo perante a sociedade e a igreja, 
mas também é obediência ao mandamento de Jesus referido em Mateus 
28.19. 
Os apóstolos ensinavam o baptismo das pessoas que confessavam os seus 
pecados como meio expressivo de revelar ao mundo a nova criação que havia 
no novo convertido. Actos 2.42-47. 
 
1. A PALAVRA "BAPTISMO" 
De acordo com eruditos da língua grega, a palavra "baptizar" significa 
"mergulhar" ou "imergir".  
Bapto – mergulhar;   
baptizo – acto de mergulhar ,Imersão, mergulho de alguém ou alguma coisa 
dentro de um líquido. Tudo o que não é mergulho completo não é baptismo... 
 
2. O QUE SIGNIFICA  “ BAPTISMO “  
a) O que não significa: 
- Compromisso  com Deus(aconteceu na conversão) 
- Entrada na Igreja de Cristo  (aconteceu na conversão) 
- Receber o Espírito Santo (aconteceu na conversão) 
- Limpeza de pecados (aconteceu  na conversão) 
- Regeneração (aconteceu na conversão) 
 
b) O que significa: 
Baptismo cristão  é um acto público de testemunho de uma realidade que já aconteceu (no momento da 
conversão), em obediência á ordenação dea Jesus. 

 Exterioriza os fundamentos do Evangelho.  
 Retracta a morte, sepultamento e ressurreição, tanto do Senhor Jesus, como daqueles que se convertem 

a Ele. Significa a morte para o mundo e para o pecado e a novidade de Vida em Cristo, para Deus! 
 Apresenta a sua Nova natureza. O baptismo é para o  nascido de novo (Jo 3:1-7).  

Ao ser deitado de costas às águas, o crente testemunha publicamente aos que o vêem, que ele morreu para o 
pecado e para o mundo. A morte da velha natureza é ali anunciada. (II Cor5:17; Col 3:10-14).  
Ao ser levantado das águas, o crente testemunha publicamente que agora vive uma nova vida. Ressuscitou 
para Cristo ! (Rom. 6:4-11; Col 2:12).  
 
Eis uma explicação detalhada do significado de baptismo como Paulo procura que entendamos em Rom.6: 
1) Participação na morte e ressurreição de Cristo. 
Rm 6:2-11 -“Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou, porventura, ignorais 
que todos quantos fomos baptizados em Cristo Jesus fomos baptizados na sua morte? Fomos, pois, 
sepultados com ele pelo baptismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela 
glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na 
semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição; sabendo isto, 
que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não 
servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com 
Cristo, cremos que também com ele viveremos,  sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já 
não morre mais; a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas 
morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos 
para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus.” 

• Fomos baptizados na sua morte - Também o seremos na semelhança da sua ressurreição. 
• Andemos em novidade de vida - O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. 
• A morte de Jesus é a nossa morte 
• Estamos mortos para o pecado Rm 6:11,  Cl2:12;3:3 - Estamos mortos para o mundo Gl 6:14 
• A sua ressurreição é a nossa nova vida para servir-mos a Deus. 
• Em Cristo somos novas criaturas II Co 5:17 
• Fomos ressuscitados com Ele - Ef 2:5-6 - Ressurgimos pela fé  Cl 2:12 
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2) Somos introduzidos no corpo de Cristo, em especifico na Igreja local 
Cristo tem um corpo, um organismo vivo na terra. Quando nos convertemos somos admitidos neste Corpo 
que é a Igreja Universal. Mas quando nos baptizamos estamos a inserir-nos na Igreja local para O servirmos 
e crescermos em Comunhão e Testemunho perante Ele. 
Quando nos unimos a Cristo pelo baptismo somos unidos, inseridos no seu corpo, que é a Igreja local.  
I Co 12:13 “Pois em um só Espírito fomos todos nós baptizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, 
quer escravos quer livres; e a todos nós foi dado beber de um só Espírito.” 
 
3.QUEM PODE E DEVE SER BAPTIZADO 
Conforme os textos de Mar. 16:16 e Actos 8:37, é necessário que os candidatos ao baptismo tenham por 
experiência os seguintes passos:  
 
Crer – É importante reconhecer a Obra expiatória de Cristo pela Humanidade. Assim a  pessoa ao baptizar-
se tem convicção no propósito divino (Hebreus 11:6). Visto que as crianças não tem pecados e  não tem fé, 
não tem maturidade para crer, não precisam ser baptizadas. 
At 2:38 “Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em nome de Jesus 
Cristo, para remissão de vossos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo.” 
O Crer implica ter Fé e desejar receber. 
Fé   “ Quem crer e for baptizado será salvo” 
Crer em que ? 
Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele foi perfeito e santo revelando-se aos homens por meio de sinais 
e prodígios. 
Que Ele morreu pelos seus pecados de cada um recebendo na morte o castigo de Deus pelos meus pecados. 
Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Venceu a morte. Venceu o pecado e o que tinha o império do 
pecado. 
 
Arrepender-se - Não é suficiente acreditar, é preciso arrependimento dos pecados. Em Actos 2:37,38 a 
Palavra diz que os Judeus "compungiram-se em seu coração" e ouviram do apóstolo Pedro: "Arrependei-
vos, e cada um de vós seja baptizado ...". 
Arrependimento significa mudar de atitude, estar disposto a sujeitar-se e a obedecer a Cristo naquilo que Ele 
ordenou… isto é confessar os pecados (Rom.10.9) 
Isto significa renunciar á vontade Satanás que controla a vida do pecador., ao pecado e aceitar o reino de 
Deus na nossa vida. 
 
Receber a Cristo - Arrependimento e remorso não são a mesma coisa. O arrependimento sincero, exige a 
tomada de uma atitude reparadora, diferente e renovada. Quem creu em Cristo e arrependeu-se dos pecados 
certamente desejará recebê-Lo como Salvador e Libertador do poder do pecado. 
 
Assim eram baptizados os cristãos primitivos. 
• O baptismo de Jesus – Mt.3:13-17; Mc1:9-11; 

Lc 3:21,22  
• As multidões que vinham a João - João 3:23  
• Os crentes no dia de Pentecostes - Actos 2:41  
• Os convertidos em Samaria - Actos 8:12  

• O eunuco etíope - Actos 8:35-39  
• Saulo - Actos 9:18 - Lídia - Tiatira - Actos 16:15  
• O carcereiro de Filipos e sua família - Actos 16:33  
• Os crentes em Corinto - Actos 18:8  
• Os discípulos em Éfeso - Actos 19:5 

 
4. O QUE JESUS DISSE SOBRE O BAPTISMO 
Mat 28:18-20-“E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na 
terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, baptizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.” 
Marcos 16:16 - “Quem crer e for baptizado será salvo; mas quem não crer será condenado.” 
Depois de sua morte e ressurreição, antes de ser recebido nos céus, Jesus deu uma ordem a seus discípulos: 

Ide, 
Fazei discípulos.  
Baptizando-os       
Ensinando-os 

 
Vemos que Jesus colocou o baptismo no início da vida cristã: Primeiro baptizar  
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5. A PRÁTICA DOS APÓSTOLOS 
Após receberem o Espírito Santo os apóstolos começaram a anunciar o evangelho. Aqueles que criam, eram 
imediatamente baptizados, cumprindo as ordens de Jesus. 
 
Veja-se casos fundamentais deste ensino: 

• At 2:38-41   ( no dia de Pentecostes ) 
“Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em nome de Jesus Cristo, 
para remissão de vossos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a 
vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe: a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas 
outras palavras dava testemunho, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que 
foram baptizados os que receberam a sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil almas.” 
Baptizaram-se 3 mil pessoas num só dia. No mesmo dia! 
Por quem? Só os apóstolos -11? Talvez muitos dos mais de 500 discípulos existentes ajudaram. 

• At 8:12 ( os samaritanos ) 
“Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, baptizavam-
se homens e mulheres.” O único requisito era crer na palavra acerca do evangelho e no nome de Jesus. 
Não necessitaram passar por provas. Nem mesmo de meses de estudo bíblico e de assistência com a igreja. 

• At 8:36-38 ( o etíope eunuco ) 
“E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: Eis aqui água; que impede 
que eu seja baptizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que 
Jesus Cristo é o Filho de Deus. mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o 
eunuco, e Filipe o baptizou.” O eunuco era um gentio e Filipe não o conhecia. O que impede que eu seja 
baptizado ? É lícito se creres. Foi baptizado logo, logo que creu! 

• At 9:17-18    22:13-16   ( Paulo ) 
“Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te 
apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. 
Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista: então, levantando-se, foi 
baptizado.”… “Disse ele: O Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o 
Justo, e ouvir a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens 
visto e ouvido. Agora por que te demoras? Levanta-te, baptiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu 
nome.” 
Este foi o baptismo que temos na bíblia que mais tempo demorou após a conversão ( 3 dias ). Isso porque 
ele estava cego e isolado e não tinha quem o baptizasse.  
Quando Ananias o encontrou disse : Por que te demoras ? 

• At 10:44-48 ( Cornélio e sua família ) 
“Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam baptizados estes que 
também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem baptizados em nome de Jesus 
Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias.” 
Eram muitos gentios que Pedro não conhecia. Mas Pedro quis que fossem baptizados mesmo sabendo que 
teria problemas em Jerusalém. 

• At 16:13-15 ( Lídia e sua família ) 
“No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração e, sentados, 
falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de 
Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo 
dizia. Depois que foi baptizada….” 
Outro caso em que foi baptizada no mesmo dia, logo que creu…. E era uma mulher gentia. 

• At 16:25;30-35  ( o carcereiro e sua família ) 
“Pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam.” 
“ e, tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: Crê 
no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os que estavam 
em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas; e logo foi 
baptizado, ele e todos os seus.  
Este baptismo é interessante. O verso 25 revela-nos uma série de acontecimentos á noite. Paulo e Silas 
pregaram para o carcereiro e sua família e foram baptizados naquela mesma noite. (v33)… Foi de 
madrugada, por que tanta pressa ?Por que não esperaram pelo amanhecer ? 
Os apóstolos davam muita importante ao baptismo.  

• At 18:8 ( Crispo e os coríntios ) 
“Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa; e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e 
eram baptizados.” 
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6. O ENSINO DOS APÓSTOLOS 
Gl 3:27 dá um esclarecimento muito importante acerca do valor do baptismo: “Porque todos quantos fostes 
baptizados em Cristo vos revestistes de Cristo.” 
Não era o baptismo só visto como uma identificação púbica com Cristo era também  visto como um 
baptismo em Cristo. 
A pessoa era mergulhada em Cristo, inserida em Cristo, revestida de Cristo. 
Outro texto esclarecedor é: Rm 6:3 “Ou, porventura, ignorais que todos quantos fomos baptizados em 
Cristo Jesus fomos baptizados na sua morte?” 
Paulo fala duas coisas: A primeira é que eles haviam sido baptizados em Cristo. ( A essência do baptismo ) 
E outra é que como consequência estavam mortos com Cristo. ( Esta é uma verdade associada ao baptismo ) 
O baptismo é união com Cristo. 
Unimo-nos a Ele na sua morte. 
Unimo-nos  a Ele na sua ressurreição. 
Unimo-nos com Cristo em tudo que Ele é. 
 
7.FORMULA BÍBLICA DO BAPTISMO 
A Bíblia explica como era realizada a cerimonia baptismal:  
• Era necessário água em abundância - Actos 8:36. João Baptista  precisou de ir a Salim (João 3:23) 

onde havia muitas águas 
• Tanto o baptizando como o celebrante desciam às águas. Mateus 3:16 e Actos 8:39. Se saíram da 

água é porque tinham entrado. Foi por imersão. Ambos desceram às águas. Actos 8:38 
• O baptismo realizava-se imediatamente após a conversão. Em Actos 9:18, Paulo é baptizado após 

a conversão. Em Actos 16:14,15 e 33, o mesmo com Lídia e o carcereiro de Filipos.  
 
Nota: 
Não há uma exigência bíblica para o uso de vestes brancas no baptismo, mas o seu uso é símbolo da 
purificação dos seus pecados  no dia da conversão. 
O próprio Senhor Jesus ensinou como deveriam os celebrantes baptizar. Ele mesmo  deu a fórmula. Em 
Mateus 28:19, Jesus ensina: "Baptizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo".  

• Pai planeou a nossa salvação (I Pedro 1:2),  
• Filho  executou-a (João 19:30)  
• E o Espírito Santo convence a aceitá-la (João 16:8). Fomos salvos por uma operação conjunta das 

três pessoas da Trindade. Por isso somos baptizados em nome deles . Mateus 28:19.                         
 
8. CONCLUSÃO  
Assim: Somos baptizados porque fomos e estamos salvos.  
A justificação própria é impossível (Jó 9:1-4; Jeremias 2:22; Romanos 3:20-23).  

 Baptismo é um acto de obediência ao mandamento de Jesus narrado em Mateus 28. 
 Baptismo identifica o  crente com a Igreja local.  
 Baptismo testemunha o facto publicamente. O baptizado é um Filho de Deus e proclama o puro 

evangelho de Jesus Cristo. 
Alguém poderá perguntar: - "Mas o que farei se, sendo baptizado voltar a pecar?".  
A bíblia responde (Is. 1:18; Is. 43:25; I Cor. 6:11; I João 1:7,9) mostrando que o Senhor perdoa os pecados 
porque nos ama.  
Afirma o apóstolo João que se pecarmos, temos junto do Pai um Advogado, Jesus Cristo, o Justo.  
Isto não nos dá liberdade para pecar mas certeza de que se falharmos podemos contar com a misericórdia 
divina.  
Deus tem uma grande obra para fazer em nós, mas Ele não faz nada em nós separados de Cristo Jesus.  
Deus não nos trata isoladamente. Toda obra que Ele tem para fazer em nós é em Cristo. 
Deus crucificou nosso velho homem em Cristo. 
Deus nos dá nova vida juntamente com Cristo. 
Estamos assentados nos lugares celestiais ( acima de Satanás ) em Cristo. 
Baptismo é : 
a) Profissão pública da fé em Cristo – Mat. 28:19,20 
b) Obediência á Ordenação Divina – Actos 2:38 
c) Manifestação pública do Poder do Evangelho – Col. 2:12 
d) Manifestação da vontade de comunhão com uma Igreja local para crescimento espiritual. 
e)Fidelidade cristã aos princípios cristãos. 
 


