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“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. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água,
tanto Filipe como o eunuco, e o batizou.” (Atos 8.36-38)

O BE DE CE N DO O “I DE” EM COMUNI DADE

Nossa comunidade finalizou o mês de aniversário com 28 batismos, sendo um recorde incrível. Isso
ocorreu como resultado, principalmente, de um árduo e lindo trabalho de nossas 92 células. Dessa vez,
como forma de dar honra e encorajamento, o discipulador responsável por cooperar com o Espírito
Santo na salvação e edificação dessa pessoa, participará do ato de batismo ao lado do nosso pastor.
Aproveitando a ocasião da Festa das Águas, pretendemos nessa reflexão esclarecer e trabalhar conceitos
importantes que envolvem a ordem dada por Jesus em Mateus 28.18-20.

QUAL A N ATUREZA DO BATI SM O?

Nas igrejas batistas, o batismo é considerado uma ordenança dada por Deus, por meio de Jesus, para que
o novo convertido declare publicamente a sua fé nele. Por essa razão, os batistas geralmente só aceitam
que uma pessoa entre no rol de membros de sua igreja após essa confissão pública. Ainda que outras
denominações tenham uma visão diferente da natureza desse ato, nossa comunidade entende que essa
divergência não define quem pode ser considerado irmão em Cristo ou não, porque cremos na
existência da liberdade de administração das ordenanças nas igrejas cristãs protestantes de viés
diferente, como a Igreja Presbiteriana, por exemplo.

O BATI SM O SALVA?

Não. A salvação é uma ação de Deus regenerando o coração do homem e outorgando a ele a fé. O
batismo é um ato do crente testemunhar publicamente a regeneração do seu coração por meio da
salvação em Cristo. Ele é realizado por ordem do próprio mestre, que decidiu voluntariamente se batizar
nas águas para ser imitado por seus seguidores (Mateus 13.16-17). Um exemplo clássico para elucidar que
o batismo não confere salvação é o do ladrão da cruz, que nos últimos momentos de sua vida, sendo
crucificado ao lado de Jesus, foi perdoado e teve a promessa de estar no paraíso com Ele naquele
mesmo dia, sem ter sido batizado (Lucas 23.42-43). Repare que o nosso Senhor usa a expressão “ainda
hoje”, denotando tempo imediato e certeza de acontecimento.

QUE M P ODE SER BATI ZADO?

O único requisito para o batismo é a regeneração do coração através da fé na Pessoa do Senhor Jesus
(Atos 8.36-38). Com a regeneração, o crente experimenta transformação e percebe que é uma pessoa
diferente. Essa transformação de velha para nova criatura é um elemento importante na profissão de fé,
por meio da qual se relata as evidências da marca de Cristo na vida do indivíduo. Assim, nossa igreja
entende ser necessário caminhar em um discipulado, por meio do curso Um a Um e compreender o
processo de ter uma nova vida por meio do curso Crescer, como pré-requisitos formais para o batismo.

PAR E , PENSE E BATI ZE

Batizar também é uma ordenança da missão (Mateus 28.18-20). A pessoa batizada se une ao
compromisso da igreja local e do Reino de Deus para realizar a tarefa de obedecer ao ide de Jesus,
fazendo discípulos e batizando. A vida piedosa e o trabalho de nos aproximar de pessoas para ganhá-las
para Cristo não deve estacionar depois da celebração da Festa das Águas, mas impulsionar toda a igreja
a continuar o ministério de Jesus. Sonhe em ser o próximo a batizar um amigo que se tornou crente
através de você.

