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NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 A única forma de batismo bíblico é pela imersão nas 

águas no nome de Jesus Cristo para remissão dos 

pecados. 

 Há várias instruções e considerações situacionais para 

cada batismo. Se você não lembrar de nada, lembre-se 

de invocar o nome de Jesus sobre o batismando 

enquanto o submerge na água. 

 

Batismo Bíblico 

O culto de batismo tem um lugar de grande importância 

na igreja Apostólica. Este culto serve como uma demonstração 

de um novo compromisso de relacionamento com Jesus Cristo. 

E também é parte vital para o plano de redenção.  

O batismo é a imersão de um crente arrependido em 

água em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados. "E 

disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 

batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos 

pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.(Atos 2:38, KJA). 

A palavra grega baptizo, tanto na escritura, quanto no 

grego clássico, significa “mergulhar, cair, submergir". 

Conseqüentemente, é evidente que a imersão é o ato do 

batismo, o nome de Jesus Cristo certifica sua validade e seu 

propósito para a remissão dos pecados. 

Além disso, há várias referências bíblicas que mostram 

que a imersão é o modo correto. Mateus 3:16, João 3:23, Atos 

2:38, Romanos 6:4 e Colossenses 2:12. Muitos versículos 

ensinam que o método correto de batismo considera o nome 

de Jesus. Atos 2:38, 8:12-16, 10:43, 19:4-5, Romanos 6:3-4, 

Gálatas 3:26-27 e Colossenses 2:6-12. Inclusive, o batismo nas 

águas é parte da experiência da salvação na Igreja do Novo 

testamento. Marcos 16:16, Atos 2:38, 22:16 e 1Pedro 3:21. 

Jesus Cristo nos delegou a ensinar, fazer novos 

discípulos e a batizar (Mateus 28:19). Temos a 

responsabilidade de convencê-los a crerem e serem batizados 

em Jesus Cristo para que sejam salvos. 
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NOTAS: Instruções básicas para o batismo nas águas 

Cada batismando deve ser instruído sobre o significado 

do batismo e seus pré-requisitos para isso (fé e 

arrependimento) antes que seja realizado. Se a pessoa não 

entender por que está sendo batizada, o batismo terá pouco ou 

nenhum efeito sobre ela. 

O ministro deve aconselhar o batismando, explicar o 

completo significado e a maneira que se deve batizar, assim 

como perguntar se ele/ela está ou não preparado para o 

batismo. É essencial que nesta altura se verifique se o 

candidato está realmente arrependido. 

Todos os preparativos devem ser feitos antes do culto, 

se possível, observe se há uma atitude de descuido com as 

vestimentas. 

Deve-se dar atenção antecipada para que a pessoa 

venha com um traje adequado. O batismo não deve ser uma 

desculpa para expor o corpo de nenhuma pessoa. 

O batismo durante o culto (dentro da igreja) 

Enquanto o pastor e o recém convertido estejam se 

vestindo ( se houver um batistério na igreja), o líder de louvor 

deve indicar hinos apropriados. 

O pastor ajuda o batismando a entrar na água e se 

prepara para a confissão de fé. 

Quando o pastor e o batizado saírem, eles devem 

esperar até que a congregação venha para um lugar 

apropriado. Neste momento, o líder de louvor pausa o hino e a 

congregação dá sua total atenção ao pastor. O pastor impõe 

uma mão sobre o batismando e levanta a outra para Deus. O 

pastor ora pelo novo crente pedindo a Deus que o abençoe e 

que seja batizado com o Espírito Santo, caso ele ainda não 

tenha recebido. 

O pastor instrui ao batismando no momento adequado 

para colocar uma mão no nariz e segurar o punho desta com a 

outra.  

Antes da confissão  de fé, o pastor pode citar algumas 

passagens bíblicas ou a equipe de louvor pode cantar um hino 

adequado. 

Um exemplo de confissão de fé:  

Nota: A confissão pode ser feita de diversas formas, 

mas o nome de Jesus é vital para a salvação bíblica. 

O pastor pode começar dizendo: "Na condição de 

que nosso Senhor Jesus Cristo deu autoridade e 

mandamento para seus discípulos para alcançar todas 
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as nações e a batizá-las em Seu nome, e de declarar 

que quem crer e for batizado será salvo, vamos agora 

invocar as bençãos de Deus". 

Dê seqüência com: "(Nome do batismando), 

como ministro do Senhor e no cumprimento de Seu 

mandamento e ordenança, sob a profissão de sua fé no 

Senhor Jesus Cristo, o arrependimento pelos seus 

pecados, e em obediência ao mandamento de Deus, eu 

agora o batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a 

remissão dos pecados (se o batizado ainda não recebeu 

o Espírito Santo, o pastor pode adicionar)e que você 

possa receber o dom do Espírito Santo". 

Depois da confissão de fé, o pastor então segurará o 

punho/antebraço da pessoa com uma mão. E com a outra 

pode colocar entre os ombros (certificando-se de obter um bom 

pedaço de tecido para agarrar) e inclinar a pessoa gentilmente 

para trás até que ela esteja completamente submersa, em 

seguida, levantá-la novamente da água. É importante invocar o 

nome de Jesus enquanto a pessoa estiver submersa. 

Se houver muitas pessoas para batizar, o pastor pode 

intercalar os batismos com versículos bíblicos ou com hinos 

cantados pelo coral ou vocalistas do grupo. O culto tem que  ter 

o objetivo de exaltar o nome do Senhor Jesus e de abençoar a 

vida do batizado.  

Imediatamente após a emersão do batizado da água, 

ele e a congregação devem ser encorajados a adorar a Deus. 

Com isso, geralmente o batizado é cheio com o Espírito Santo 

enquanto ele ainda está na água. Não tenha pressa, muitas 

vezes tais almas são trapaceadas de receber esta maravilhosa 

benção de Deus que pode significar a diferença no futuro 

cristão inteiro delas. 

Alguém deve ajudar o batizado a sair do batistério, pois 

seus pés estarão molhados e há sempre o risco de cair. 

Enquanto o pastor e os batizados estão trocando de roupas 

novamente, o líder de louvor toma a liderança do culto ou é 

feita alguma apresentação especial. Quando os novos crentes 

batizados estiverem prontos, é bom que eles venham até a 

frente da igreja para testemunharem publicamente. A igreja 

tem que recepcioná-los calorosamente e os encorajar a 

perseverar em seus relacionamentos com Deus, sendo cheios 

com o Espírito Santo e tornando-se membros ativos. 

O culto tem seu prosseguindo normal. Um culto 

evangelístico é sempre melhor para a ocasião do batismo, 

entretanto, o culto de batismo pode ser conduzido em qualquer 

tempo, dia ou noite, quando houver alguém para batizar. Os 

visitantes acharão esta parte do culto muito interessante, 

servirá de testemunho e também é uma maneira de ensiná-los. 
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NOTAS: Batismo ao ar livre 

Se não houver um batistério na igreja, é melhor se 

encontrar com todas as pessoas na igreja e partir de lá para o 

rio, lago ou mar. Os irmãos podem cantar hinos enquanto 

caminham, mas que tudo seja feito com ordem. Se as crianças 

tiverem a permissão de rir, brincar e falar alto durante o 

caminho, isso causará uma impressão desfavorável nos 

observadores. 

Um bom nadador tem que investigar se a água do rio 

tem a profundidade suficiente para deitar alguém. Se possível, 

o pastor e os batismandos tem que ir a um lugar onde a água 

alcance a altura dos quadris, pelo menos. As costas da pessoa 

a ser batizada tem que estar sempre posicionada contra a 

correnteza de água. Não batize a pessoa com o rosto contra a 

correnteza, pois há o perigo de ela ser levada com a força da 

água. Sempre use dois homens para batizar em rios de 

qualquer tamanho. É melhor prevenir bastante do que 

remediar. 

Se a água não for funda, mas muito rasa. o batismando 

pode sentar na água e o pastor pode deitá-lo para batizar. 

Os irmãos podem ficar o mais junto possível e cantar um 

hino ou corinho. O pastor então ora. O procedimento é o 

mesmo que ocorreria na igreja. Ninguém pode ir nadar ou 

banhar-se no rio até que o batismo esteja oficialmente 

encerrado. 

Geralmente, quando um culto de batismo é feito no rio, 

pessoas de outras partes vão se juntar para assistir. Esteja 

atento para não perder esta boa oportunidade para pregar a 

eles sobre Cristo e de explicar o que vocês estão fazendo. 

Muitos descrentes pelo mundo foram ganhos para Cristo na 

ocasião do batismo. 

 

 

 

GABARITO:   C, A, C, D, C  
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NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. O culto de batismo é uma declaração pública do 

comprometimento de relacionamento de uma pessoa com 

Jesus Cristo. 

A. O batismo é a imersão nas águas de uma pessoa 

arrependida que crê em Cristo, é feita em nome de 

Jesus Cristo para remissão dos pecados.(Atos 2:38) 

B. A palavra grega baptizo, tanto na escritura quanto no 

grego clássico significa “mergulhar, cair, submergir". 

C. Além disso, há várias referências bíblicas que mostram 

que a imersão é o modo correto. Mateus 3:16, João 

3:23, Atos 8:38, Romanos 6:4 e Colossenses 2:12.  

D. Muitos versículos ensinam que o método correto de 

batismo considera o nome de Jesus. Atos 2:38, 8:12-16, 

10:43, 19:4-5, Romanos 6:3-4, Gálatas 3:26-27 e 

Colossenses 2:6-12. 

E. O batismo nas águas é parte da experiência da salvação 

da Igreja do novo testamento. (Marcos 16:16, Atos 2:38, 

22:16 e 1Pedro 3:21). 

II. Instruções básicas para o batismo nas águas. 

A. Cada batismando deve ser instruído sobre o significado 

do batismo e seus pré-requisitos para isso (fé e 

arrependimento) antes que seja realizado. Se a pessoa 

não entender por que está sendo batizado, o batismo 

terá pouco ou nenhum efeito. 

B. Todos os preparativos devem ser feitos antes do culto, 

se possível. 

C. Deve-se dar atenção extra para que a pessoa venha 

com um traje adequado. O batismo não deve ser uma 

desculpa para expor o corpo de uma pessoa. 

D. Enquanto o pastor e o recém convertido estejam se 

vestindo ( se houver um batistério na igreja), o líder de 

louvor deve indicar hinos apropriados. 

E. O pastor instrui ao batismando no momento adequado 

para colocar uma mão no nariz e segurar o punho desta 

com a outra. 

F. Antes da confissão  de fé, o pastor pode citar algumas 
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passagens bíblicas ou a equipe de louvor pode cantar 

um hino apropriado. 

G. É importante clamar pelo nome de Jesus enquanto a 

pessoa estiver submersa. 

H. Imediatamente após a emersão do batizado da água, 

ele e a congregação devem ser encorajados a adorar a 

Deus. Com isso, geralmente o batizado é cheio com o 

Espírito Santo enquanto ele ainda está na água. 

I. Alguém deve ajudar o batizado a sair do batistério, pois 

seus pés estarão molhados e há sempre o risco de cair. 

Quando os novos crentes batizados estiverem prontos, é 

bom que eles venham até a frente da igreja para 

testemunharem publicamente. A igreja tem que 

recepcioná-los calorosamente e os encorajar a 

perseverar em seus relacionamentos com Deus, sendo 

cheios com o Espírito Santo e tornando-se membros 

ativos. 

III. Batismo ao ar livre 

A. Se não houver um batistério na igreja, é melhor se 

encontrar com todas as pessoas na igreja e partir de lá 

para o rio, lago ou mar. 

B. Um bom nadador tem que investigar se a água do rio 

tem a profundidade suficiente para deitar alguém. Se 

possível, o pastor e os batismandos tem que ir a um 

lugar onde a água alcance a altura dos quadris, pelo 

menos. As costas da pessoa a ser batizada tem que 

estar sempre posicionada contra a correnteza de água. 

Não batize a pessoa com o rosto contra a correnteza, 

pois há o perigo de ela ser levada com a força da água. 

Sempre use dois homens para batizar em rios de 

qualquer tamanho. É melhor estar bem prevenido do 

que remediar. 

C. Se a água não for funda o suficiente, mas rasa, o 

batismando pode sentar na água e o pastor pode deitá-

lo de costas na água quando for batizar. 

D. Os irmãos podem ficar o mais junto possível e cantar um 

hino ou um corinho. O pastor então ora. O procedimento 

é o mesmo que ocorreria na igreja. Ninguém pode ir 

nadar ou banhar-se no rio até que o batismo esteja 

oficialmente encerrado. 

IV. Geralmente, quando um culto de batismo é feito no rio, 

pessoas de outras partes vão se juntar para assistir. Esteja 

atento para não perder esta boa oportunidade para pregar 
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a eles sobre Cristo e de explicar o que vocês estão fazendo. 

Muitos descrentes pelo mundo foram ganhos para Cristo na 

ocasião do batismo.  
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NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Qual é o único modo de batismo encontrado na Bíblia? 

a. Aspersão de água. 

b. Derramamento de água. 

c. Imersão na água. 

d. Derramamento de vinho. 

 

2. O verbo grego baptizo quer dizer… 

a. Mergulhar, baixar, submergir. 

b. Borrifar, salpicar, espirrar. 

c. Banho cerimonial. 

d. Derramar água sobre a cabeça. 

 

3. Qual nome deve ser invocado durante o batismo? 

a. Títulos do Pai, Filho e Espírito Santo. 

b. Pai, Filho e Espírito Santo, os quais são Jesus. 

c. Jesus. 

d. Submergir as pessoas três vezes, usando cada título 

(Pai, Filho, Espírito Santo) separadamente. 

 

4. O que deve ser realizado antes do batismo? 

a. Explicar ao batismando o significado do batismo. 

b. Verificar se o batismando está realmente 

arrependido. 

c. Planejar para ter roupas adequadas ou capa de 

batismo disponível. 

d. Todas as alternativas. 

 

5. O que deve ser feito antes, imediatamente depois de 

levantar a pessoa da água? 

a. Ajudar ao batismando a sair da água. 

b. Fazer o batismando assinar o cartão de membro. 

c. Encorajar a todos a exaltar a Deus. 

d. Explicar o arrependimento e o significado do 

batismo. 
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NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual ponto você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 

 


