O BATISMO NAS ÁGUAS
de acordo com
A BÍBLIA
e
REFERÊNCIAS HISTÓRICAS
Esse relato apresenta as doutrinas e práticas da Igreja Primitiva, 33-100 A.D.

compilado por Lewis Manuwal & traduzido por Pr. José Carlos

VOCÊ DEVE SER IMERGIDO OU ASPERGIDO QUANDO BATIZADO?
A ÚLTIMA MENSAGEM pregada por Jesus era uma ORDEM para batizar toas as nações. MATEUS 28:19
A PRIMEIRA MENSAGEM pregada pelos apóstolos resultou numa ordem que todos fossem
BATIZADOS. ATOS 2:38
O BATISMO É IMPORTANTE E DEVE SER MINISTRADO DE ACORDO COM AS ESCRITURAS
_____________________________________________________________________________________
ABAIXO HÁ DUAS COLUNAS LISTANDO AS ESCRITURAS QUE FALAM DA IMERSÃO E DA
ASPERSÃO
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Sem dúvida a Igreja Primitiva ensinava e praticava o batismo por imersão. Paulo disse, "Se alguém ou um
anjo do céu pregar outro evangelho que seja anátema.." Gálatas 1:8,9
Se a fórmula do batismo que você pratica está fora da Bíblia, você não tem medo de praticá-lo?

IMERSÃO ou ASPERSÃO ?
BATISMO - Grego.................RANTIZO - Greek
Abaixo encontra-se literaturas de estudiosos da Bíblia sobre esse assunto. A maioria dessas referências
podem ser encontradas na livraria local.

GREGO
====================
GREEK-ENGLISH LEXICON
by LIDDEL, SCOTT & THAYER................................Batismo tirado da palavra grega Baptizo - imergir,
afundar, mergulhar.
CLASSIC GREEK-ENGLISH DICT.
by POLLET....................................................................A palavra baptizo no grego significa imergir dentro
de.
GREEK-ENGLISH DICT.
by DIVRY'S...................................................................A palavra baptizo no grego - imergir
EMPHATIC DIAGLOTT
CONTAINS ORIGINAL GREEK TEXT....................Em todos exemplos é traduzido a palavra baptizo do
grego para imergir.

AUTORIDADES
====================
SCHAFF-HERZOG
RELIGIOUS ENCY.......................................................O Batismo sempre foi um sepultamento. A ordem
para batizar era uma ordem para imergir. Vol 1. pg.451
CATHOLIC BIBLICAL
ENCYCLOPEDIA..........................................................Imersão foi o método mais antigo empregado.
Sepultado no batismo. Romanos 6:4 Pg.61, Parágrafo 2.
ENCYCLOPEDIA DICT.
OF BIBLE........................................................ ..............É evidente que a ação executada no batizando era
imersão. Página 202.
WORLD BOOK
ENCYCLOPEDIA..........................................................A igreja primitiva praticou imersão ou submergindo
debaixo da água. Volume 2, Página 70.
ENCYCLOPEDIA of
LUTHERAN CHURCH.................................................Martin Lutero preferiu a imersão como a mais
verdadeiro prática original. Volume 1, Página 188.
PULPIT COMMENTARY
by Imminent Scholars.....................................................Romanos 6:4, Sepultado no batismo. A referência é
o batismo através da imersão. Volume 18, Página 156.

LÓGICA
====================
Fator importante enfatizado pelos adeptos da aspersão. O Novo Testamento original e a lingua falada
daquele tempo era o grego. Os autores do novo testamento sabiam que a palavra "Baptizo" do grego
significava imergir. Eles também sabiam que a palavra "rantizo" significava aspergir. Estas palavras eram
usadas de forma freqüente, mas com significados distintos. Se Deus tivesse a intenção que seus ministros
praticassem a aspersão, então a palavra "rantizo" seria usada no lugar de "baptizo." Se aspersão não pode ser
encontrada na Bíblia, então você está praticando uma tradição do homem, que torna a palavra de Deus sem
efeito ." Marcos 7:13

BATISMO INFANTIL
====================
Também essa doutrina não é encontrada no novo testamento, a lógica da escritura é falar alto contra o
batismo infantil. A prática batismal torna isso ilógico e impróprio. O ensinamento sobre batismo
automaticamente proíbe essa prática .

A BÍBLIA FALA!
====================
MAT. 28:19 - "Ensinar todas as nações, batizando-as" - Ensinando ou pregando batismo deve preceder.
Veja Atos 2:41
ATOS 8:36,37 - E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: "Eis aqui
água; que impede que eu seja batizado"? E disse Filipe: "É lícito, se crês de todo o coração". E, respondendo
ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. See, Mark 16:16.
ATOS 2:38 - "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado ." O Arrependimento tem que preceder o
Batismo. Veja, Lucas 24:47.

VOCÊ SABE?
====================
Que os primeiros recebedores do batismo eram adultos. O batismo infantil foi desenvolvido mais tarde, uma
prática que levou a aspersão. - Chambers Encyclopedia, Vol 2, Pg.112
Não há uma evidência direta do batismo infantil no novo testamento. - Interpreters Bible Dict. Vol 1, Pg.
352
Literaturas cristãs sobre a igreja primitiva não faz referência ao batismo infantil. - Encyclopedia
Britannica, Vol 3, Pg 138
O batismo infantil foi mensionado pela primeira vez por volta de 185 A.D. Não se tornando universal até o
século 6 . - History of Church, by WALKER, Pgs 87,88
350 pastores luteranos da Alemanhã Ocidental desejaram abandonar a prática do batismo infantil e muitos
deles se recusam a batizar seus próprios filhos. Eles chegaram a conclusão que o crente deveria ter
entendimento do que é o batismo - Time Magazine, Pg 58-May, 1968
Um teólogo suiço muito conhecido no século 20 chamado Karl Barth disse: "Não existe base bíblica para o
batismo infantil o qual é simplesmente um antigo erro da igreja." - Time Magazine, Pg 58-May, 1968

As crianças deveriam ter idade suficiente para receber ensinamento, crêr e se arrepender de seus pecados
antes de serem batizadas. Consagrar as crianças a Deus e pedir a Ele para abençoá-las é bíblico. É o que
Jesus fez em Lucas 18:15-17, Mateus 19:13-15

BATISMO
ESTÁ NO PLANO DE SALVAÇÃO
Veja abaixo três razões pelas quais o batismo se torna uma necessidade absoluta

1. A BÍBLIA DIZ O SEGUINTE!
JOÃO 3:5 - "A menos que o homem nasça de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de
Deus." Os comentários bíblicos concordam que água aqui se refere ao batismo.
** Veja, Matthew-Henry, Adam Clark, Hist. Christian Church, Walker, Catholic Encycl., Oxford Dict. of
Church, Interpreters Dict. of Bible., Temples Bible Dict.**
MARCOS 16:16 - "Aquele que crê e for batizado será salvo." Note como Jesus coloca o batismo junto com a
salvação.
1 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." Também veja Atos 10:6 e 48.
2. REMISSÃO DOS PECADOS
HEBREUS 9:22 - A aplicação do sangue de Cristo é necessária para remissão dos pecados. Qual então a
forma bíblica de receber a remissão do pecado? A resposta para essa pergunta será também a única forma de
ter o sangue do salvador aplicado.
LUCAS 24:47 - "E que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em seu nome...." (Jesus)
ACTS 2:38 - "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos
pecados..." O sangue de Jesus só é aplicado no batismo nas águas no nome de Jesus. veja Também 1 João
5:8 e Atos 22:16
3. O BATISMO NA IGREJA
Todas as igrejas do Novo Testamento foram formadas por aqueles que foram batizados pela fé após crerem e se arrependere. Gal 3:27 e 1 Co
12:13

1. IGREJA DE JERUSALÉM - 3000 foram acrescidos no batismo após receberem a palavra.
Atos 2:41
2. IGREJA DE SAMARIA - Homens e mulheres creram e foram batizados
3. IGREJA DE CESARÉIA - Pedro ordenou que eles se batizassem. Atos 10:48
4. IGREJA DE FILIPOS - Lidia e o carcereiro de Filipos foram batizados Atos 16:14-33
5. IGREJA DE CORINTO - Paulo pregou. Eles creram e foram batizados. Atos 18:8
6. IGREJA DE ÉFESOS - Paulo batiza de novo aqueles que foram impropriamente batizados.
Atos 19:1-6
7. IGREJA DE GALÁCIA - Acreditaram em Paulo e se batizaram em Cristo. Gal 3:27
8. IGREJA DE COLOSSOS - Foram sepultados no batizmo com Cristo. Col 2:12
9. IGREJA DE ROMA - - Eles morreram para o pecado, e foram sepultados no batismo.
Romanos 6:1-4

BATISMO
1. EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO
- ou 2. EM NOME DE JESUS CRISTO
Qual dessas práticas eram utilizadas pelos apóstolos na Igreja Primitiva?
_____________________________________________________________________________________
VEJA ABAIXO DUAS COLUNAS ONDE ESTÃO ANOTADAS AS PASSAGENS ONDE OS
APÓSTOLOS ENSINAVAM OU PRATICAVAM O BATISMO COM ÁGUA
_____________________________________________________________________________________

Mateus 28:19 era uma ordenança de Jesus para batizar no NOME. Os apóstolos não repetiram as
palavras da ordenança, mas obedeceram conforme a palavra. Sendo que o Pai, Filho e Espírito Santo
são títulos das manifestações do Espírito Todo Poderoso, e seu corpo os apóstolos entenderam que o
nome SALVADOR seria JESUS. Pode alguém se atrever afirmar que os apóstolos desobedeceram ao
Senhor ou que eles falharam com relação a esse mandamento? O nome do PAI, FILHO e ESPÍRITO
SANRO É O SENHOR JESUS CRISTO. A atitude dos apóstolos em Atos mostra que isso é verdade.

BATISMO
EM NOME DO SENHOR JESUS CRISTO
COMO A IGREJA PRIMITIVA INTERPRETOU A ORDEM DE CRISTO EM MATEUS 28:19? ATOS
2:38, 8:16, 10:48, e 19:5 são quatro referencias Bíblicas que respondem esta pergunta. Se o registro Bíblico
não for suficiente, por favor examine os resultados do instruido, estudantes, e historiadores.
Enciclopédia Britannica - 11ª Edição, Volume 3, página 365 - O Batismo foi mudado do nome de Jesus para as palavras Pai, Filho & Espìrito
Santo, no 2º Século.
Canney Enciclopédia da Religião - página 53 - Até o segundo século A igreja primitiva batizou no nome do Senhor Jesus.
Hastings Enciclopédia da Religião - Volume 2 - O batismo Cristão era administrado usando as palavras, "no nome de Jesus" pagina 377. O
Batismo sempre era no nome de Jesus até o tempo de Justino Mártir, página 389
Enciclopédia católica - Volume 2, página 435 - Aqui os autores reconheceram que a fórmula batismal foi mudada pela igreja deles.
Schaff - Herzog Enciclopédia da Religião - Volume 1, pagina 435 - O Novo Testamento reconhece somente o batismo no nome de Jesus.
Hastings Dicionario da Biblia - pagina 88 - É preciso reconhecer que os três nomes cruzados de Mateus 28:19 não parece ter sido usado pela
igreja primitiva, mas sim no nome de Jesus ou Senhor Jesus.

É UMA NECESSIDADE ABSOLUTA QUE O NOME DE JESUS SEJA MENCIONADO SOBRE A
VIDA DE ALGUEM NO MOMENTO DO BATISMO? Para responder essa pergunta por favor leia
Atos 15:17 e Tiago 2:7 [Greek Linear]. Os cristãos do século 1 INVOCAVAM ou CHAMAVAM o
nome de Jesus no momento do batismo. Se, como alguns dizem que "o nome de Jesus significa
autoridade de Jesus", então tanto mais deve o NOME, em lugar de os títulos, ser invocado sobre o
indivíduo no batismo. Leia Mateus 28:18, Atos 4:12 e Colossenses 2:9. Judas 3 é uma exortação para
"PERCEVERARMOS NA FÉ QUE UMA VEZ FOI DADA AOS SANTOS." Veja também Gálatas
1:8-9. Alguém poderia se atrever a mundar o que Cristo e os apóstolos estabeleceram?
As informações acima foram retirada do título "BATISMO com ÁGUA de acordo com A BÍBLIA e
Referências Históricas" (compiladas por Lewis Manuwal)
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Hazelwood, Missouri 63042

