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"o rudimento do batismo em Águas” 
Hoje vamos tocar em um ponto muito comum dentro das chamadas igrejas cristãs, o qual se intitula: o batismo em águas. 
Qual a sua origem? Onde isso começou? De onde sai esta prática?

"aula - 032” 

Certo dia, estando Jesus no templo a ensinar, veio os sacerdotes inquiri-
lo à cerca de vários assuntos; ele os interrompe com uma pergunta 
contundente:

“O batismo de João” donde era? Do céu, ou dos homens? E pensavam 
entre si, dizendo: Se dissermos: Do céu, ele nos dirá: Então por que não 
o crestes? MATEUS. 21: 25.

A pergunta é bem clara! Este batismo “de João,” o qual vocês fazem, ele 
é do céu ou é dos homens? Logo, estamos identificando; quem iniciou 
esta prática, foi João Batista. João foi aquele que veio preparar o 
caminho para Jesus, e ele veio batizando.

Quando praticam este ritual em suas reuniões, eles citam que isto 
simboliza uma morte para o mundo, desconhecendo que “todos,” 
depois da cruz, morremos juntamente com Cristo. (COLOSSENSES. 3: 3). 
Como pode então, aquele que já está morto, morrer novamente?

Paulo escrevendo aos Romanos dá as diretrizes, mostrando-nos a qual 
batismo devemos estar submetidos. Este batismo não é algo físico, não é 
palpável. No evangelho da graça as práticas da lei, para nada se 
aproveita.

Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo 
“fomos batizados na sua morte?” De sorte que fomos sepultados com ele 
pelo “batismo na morte”; para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, 
pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 
ROMANOS. 6: 3 - 4.

Na carta de Paulo à igreja de Corinto, ele mais uma vez esclarece: já 
fomos batizados em sua morte.

Pois todos nós “fomos batizados em um Espírito” formando um corpo, 
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e “todos temos bebido 
de um Espírito”. 1ª CORINTIOS. 12: 13.

Sepultados “com ele” no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no 
poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. COLOSSENSES. 2: 12.

Pelo batismo, fomos sepultados com ele, porém isso não para aí, a 
segunda parte do verso diz: Também nele já estamos ressuscitados. Por 
tanto, essa história de arrepender-se, não cabe para nós. Tudo já foi 
realizado; estamos perfeitos e completos.

Para Paulo, Deus deu um evangelho destinado ao povo “gentio”, o 
“evangelho da incircuncisão”. Para Pedro, Tiago e João lhes foram 
entregue outro evangelho; o “evangelho da circuncisão” e este era para 
o povo Judeu. Após ver todas estas evidências, e constatar todas estas
verdades, as perguntas são inevitáveis: Você é gentio ou judeu? A qual
destes dois evangelhos, estais submetido?  Você é um abençoado!!!

Porque Cristo “não me enviou para batizar”, 
mas para pregar o evangelho; não em 
sabedoria de palavras, para não se tornar vã 
a cruz de Cristo. 1º CORÍNTIOS. 1: 17.
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Cristo foi batizado por nós, cumprindo assim as ordenanças da Lei, e em sua morte fomos batizados. 
De acordo com o verso abaixo, preencha os quadrinhos e memorize este lindo estudo.

Pelo que, deixando “os rudimentos da doutrina de Cristo”, prossigamos até a perfeição, não 
lançando de novo o fundamento de “arrependimento de obras mortas” e de “fé em Deus”, e 
o “ensino sobre batismos” e “imposição de mãos”, e sobre “ressurreição de mortos” e “juízo 
eterno”. E isso faremos, se Deus o permitir. HEBREUS. 6: 1 - 3.
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