Porque as Igrejas batizam as pessoas em Nome do Pai, e do

Filho, e do Espírito Santo, quando todos os discípulos do Senhor
sempre batizaram em Nome do Senhor Jesus Cristo?

O Senhor Jesus, deu uma Ordem para ser cumprida, e esta ordem esta
nas seguintes Escrituras; (Mateus 28:19 Portanto ide, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo;)
O Senhor Jesus Nunca disse para Repetir A Ordem mas Cumpri-la.
Esta ordem começou a ser cumprida pelos Discípulos de Cristo, logo
após o Pentecoste.
ATOS 2
38 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja
batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados;
e recebereis o dom do Espírito Santo;
41 De sorte que foram batizados os que de bom grado
receberam a sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase
três mil almas,
Então a pergunta é, Porque as Religiões e as Igrejas NÃO REALIZAM O
BATISMO EXATAMENTE COMO OS DISCÍPULOS DO SENHOR?
Duas conclusões podemos ter devido a isto; ou as Igrejas
simplesmente Ignoram os Ensinos de Cristo, ou Não
entendem nada de Gramática lingüística.
A Ordem de Mateus 28:19 é bem clara, vejamos:
...batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo
A Palavra em "NOME" esta no Singular e não no Plural, ela não esta
dizendo que há mais que um Nome e nem se refere a numero de
personagens.
Este Nome do "Pai" de Cristo, é o mesmo Nome do "Filho" de
Deus; e é também o Nome do Espírito Santo de Deus.
Deus é Espírito, ou Melhor é "Espírito Santo", porem em Determinado
tempo, este "Espírito Santo" Gerou seu Filho Primogênito, fazendo
conseqüentemente de Deus(Espírito Santo) o "Pai" de Jesus. (João 4.24
Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em
espírito e em verdade.)

O "Nome" que esta no Singular, esta se referindo somente à um Nome
o qual se revela na Identidade de Deus, e de seu Filho.
A Resposta esta exatamente nas Escrituras;
S. João 17: 6 Eu revelei o teu Nome àqueles que do mundo me
deste. Eles eram teus; Tu os confiaste a mim, e eles têm
obedecido à tua Palavra.
S. João 17: 11 Agora, não ficarei muito mais no mundo, mas
estes ainda estão no mundo, e Eu vou para Ti. Pai santo,
protege-os em Teu Nome, o Nome que me deste, para que
sejam um, assim como somos um.
E toda Família de Deus toma o Nome de Seu "Pai".
Efésios 3.
14 Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo,
15 Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome,
Então os Discípulos de Jesus Cristo "Conheciam a
Gramática que Jesus Estava Usando", ou a que Nome Ele
estava se referindo.
Se estas Igrejas com tanto "PhD" ou "Dr." não conseguem ver isto, por
meio da Gramática bem clara das Escrituras, presumisse que eles
ignoram os Ensinos de Cristo e Fizeram Outro "Evangelho".
Paulo foi Batizado em Nome de Jesus Cristo e Ensinou da mesma
maneira e disse estas coisas.
Gálatas 1.6
6 Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos
chamou à graça de Cristo para outro evangelho;
7 O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem
transtornar o evangelho de Cristo.
8 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie
outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja
anátema.
9 Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo
digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já
recebestes, seja anátema.
10 Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus? ou procuro
agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens,
não seria servo de Cristo.

11 Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi
anunciado não é segundo os homens.
12 Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas
pela revelação de Jesus Cristo.

Saiba mais sobre o batismo em:
http://palavracriativa.org.br/PDFS/O%20GENUINO%20BATISMO%20REQUERIDO
%20POR%20DEUS.pdf

Saiba mais sobre a Unidade de Deus com seu Filho em:
http://palavracriativa.org.br/PDFS/pdf2013/O%20Nome%20de%20Deus%20Esta%20e
m%20Seu%20Filho.pdf
http://palavracriativa.org.br/PDFS/pdf2011/qual_o_nome_de_deus.pdf
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