Quanto

à pergunta sobre o batismo se é por imersão ou
aspersão. Segundo as Escrituras, o significado da palavra
“batismo” quer dizer imersão. Todos os que foram batizados,
foram por imersão, pois caso contrário essa palavra “batismo”
não teria sentido e tampouco o ato simbólico, o qual aponta para
a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
O batismo é o símbolo de um sepultamento feito nas águas
para representar o sepultamento do Senhor Jesus. Quando
alguém é sepultado não se deixa o cadáver em cima e nem se joga
um pouco de terra sobre o mesmo, mas enterra-se o cadáver sob
a terra. Assim é da mesma forma quando representamos o
sepultamento de Cristo pelo batismo nas águas, enterrando-se o
cadáver sob as águas, o que você simbolicamente não poderia
fazer somente com uns pingos d’água sobre a cabeça.
Somos sepultados ou enterrados com Ele na semelhança de
sua morte e sepultamento.
Quando Ele foi crucificado, fomos crucificados com Ele, em seu
corpo morrermos, fomos sepultados e ressuscitados com Ele,
como lemos em ROMANOS 6:34, e se você estiver n’Ele desejará ser
sepultado com Ele. Vê?
Simbolicamente, pois, o fazemos nas águas, enterrando o
cadáver, isto é, os mortos para o mundo, para que ao serem
levantados das águas, estejamos espiritualmente apontando para
a ressurreição de Cristo.
I CORINTIOS 15:4, COLOSSENSES 2:12

Seguimos a Jesus em sua morte, em seu enterro e em sua
ressurreição, e nos levantamos no Seu Espírito das coisas do
mundo para as celestiais.
Nós teremos um corpo igual ao seu corpo glorioso e por isso é que
somos batizados em seu nome, para assim ser identificados por
seu nome em sua morte e em sua ressurreição.
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Agora, há aqueles que tomam a Escritura de I PEDRO 3:20-21
para dizer que o batismo em água salva, porém isso é uma má
interpretação. A Escritura diz: “Figurando o batismo, agora
também vos salva”.
Isto é, se referindo as águas do dilúvio, do juízo daquele tempo,
quando as mesmas águas que salvaram a Noé e a sua família,
condenou o mundo daquele tempo. Isto figura o lavamento de
nossos pecados e nossa identificação com Cristo em sua morte,
sepultura e ressurreição.
O batismo nas águas é para indagação de uma boa consciência.
Portanto, as águas não contem virtude para salvar, pois nesse
caso o derramamento de sangue do Senhor seria em vão. É pelo
sangue do Senhor Jesus Cristo é que somos perdoados, porque
sem sangue não haveria remissão de pecados.
O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo nas águas (ATOS
2:38) para a remissão dos pecados, pois é o cumprimento da
ordem do Senhor em MATEUS 28:19 E MARCOS 16:16. Essa é a única
maneira de se cumprir à ordem: Ir, como eles foram, ensinar
como eles ensinaram e batizar como eles batizaram, sendo
guiados pelo Espírito Santo como eles foram em ATOS 2:38.
Alguém nos disse que isso foi para os discípulos, porém
sabemos que Ele nunca muda. Se Ele ainda tem um discípulo, a
comissão é a mesma: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho
[ATOS 19:15], e o próprio apóstolo Paulo ordenou este batismo,
dizendo [em GÁLATAS 1:8] para que ninguém fosse além do que ele
havia ensinado, advertindo a igreja, todavia muitos tem ido além
do que ele mesmo pregou. Isto nunca muda. Ele não pode mudar
a doutrina em se tratando dos fundamentos que o Senhor colocou
através dos apóstolos e profetas.
O “batismo” É UMA EXPRESSÃO EXTERNA PARA MOSTRAR O QUE
TEM ACONTECIDO NO INTERIOR DA ALMA, porque a água não tem
virtude, como já dissemos, ela não pode tirar o pecado, sendo
somente um símbolo.
O arrependimento do pecador caracteriza a morte do Se-nhor,
o seu sepultamento nas águas em nome do Senhor ca-racteriza o
sepultamento de Cristo, e o levantamento das á-guas caracteriza
a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O ba-tismo nas águas
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deve ser realizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos e
Palavras de acordo com COLOSSENSES 3:17. “Façais tudo em
nome do Senhor Jesus Cristo”.
ATOS 2:38, ATOS 19:15
BATISMO PARA ARREPENDIMENTO E O BATISMO PARA REMISSÃO

Alguns pensam que o batismo de João é igual ao batismo
apostólico, porém não é, porque o batismo de João era só pa-ra
arrependimento, porém não podia haver remissão de pecados até
que o sangue do Senhor não fosse derramado, porque sem
derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por essa
razão Paulo teve que rebatizar aqueles crentes em Éfeso, pois
estavam batizados apenas para ARREPENDIMENTO, porém não
estavam batizados para REMISSÃO DOS PECADOS. Então o que foi
que lhes disse Paulo em ATOS 19:4? Examine, por favor.
Se Deus nos permitir, oportunamente estaremos ampliando
este assunto sobre o batismo e o seu significado, pois devemos
seguir o plano de Deus para a salvação, o modelo original,
regressando a mesma fé dos apóstolos e profetas. ATOS 3:21,
MATEUS 17:11.
Lendo em SÃO MARCOS 16:16, isto é, crer de acordo com a
Palavra de Deus e ser batizado de acordo com a Palavra de Deus,
serão salvos (futuro). Este é outro assunto, sobre a salvação,
sobre o qual poderemos falar oportunamente, e da mesma forma
sobre as três etapas da graça: Justificação, Santificação, Batismo
do Espírito Santo e Fogo. São três etapas para um novo
nascimento.
Os que combatem a Palavra, um dia descobrirão a Palavra
combatendo contra eles.
Que o Senhor te abençoe e te guarde e que Ele nos una na
mesma palavra dos apóstolos e profetas.
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