
Mateus 3.11

Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do 
arrependimento; mas aquele que vem após mim é mais 
poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as 
alparcas; ele vos batizará no Espírito Santo, e com fogo.

Em Jesus Cristo recebemos três batismos, que são na verdade, três 
etapas da nossa nova vida no Reino de Deus:

1. O Batismo nas águas
2. O Batismo no Espírito Santo
3. O Batismo com fogo

Não necessariamente nessa ordem seremos batizados. Porém, vamos 
desenvolver esta mensagem seguindo esta ordem dada por João 
Batista.

Batizados em Cristo

01. O Batismo nas águas

João Batista deixa bem claro que esse batismo é consequência do 
ARREPENDIMENTO.

É uma decisão consciente e pessoal de quem já se arrependeu e 
compreendeu em seu coração que:

a) Jesus Cristo é o Senhor, pois, morreu na cruz para nos salvar da 
morte eterna

b) Todos somos pecadores e somente o perdão de Deus pode nos 
libertar da escravidão do pecado

c) Sabe que já recebeu a vida do Espírito e quer continuar a viver 
nessa nova dimensão espiritual

d) Deseja testemunhar a todos (familiares, amigos e à igreja) que é 
um seguidor(a) de Cristo



Por isso, só batizamos quem tem idade e maturidade para ter 
compreensão dessas coisas. Não batizamos crianças, pois, elas não 
têm consciência real do pecado.

02. O Batismo no Espírito Santo

Antes de subir para o céu, Jesus soprou sobre seus discípulos e lhes 
concedeu o Espírito Santo João 20.21,22 - Disse-lhes, então, Jesus 
segunda vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, 
também eu vos envio a vós.22 E havendo dito isso, assoprou sobre 
eles, e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.

Porém, em Atos 1.4 Jesus mandou que esses mesmos discípulos 
esperassem em Jerusalém a promessa que viria da parte de Deus. 

10 dias após ter subido aos céus, o Espírito Santo desceu sobre os 
primeiros crentes, com o sinal de línguas estranhas Atos 2.1-4 Ao 
cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 
lugar. 2 De repente veio do céu um ruído, como que de um vento 
impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados.3 E lhes 
apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e 
sobre cada um deles pousou uma.4 E todos ficaram cheios do 
Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o 
Espírito lhes concedia que falassem.

Jesus deixa bem claro, em Atos 1, que o Batismo no Espírito tem 
como propósito revestir-nos com poder para testemunharmos quem 
Ele é, em todos os lugares, em todas as classes sociais e em qualquer 
contexto em que estivermos.

Como o nosso testemunho sempre será provado, temos que 
evidenciar o evangelho com sinais (por isso os dons) e anuncia-lo com 
coragem, sem recuar (daí a ousadia).

Qualquer pessoa que confesse Jesus como Salvador e Senhor pode 
receber esse Batismo, antes mesmo de descer às águas. Inclusive 
crianças.

O Batismo no Espírito quem concede é Jesus. A nós compete crer e 
buscá-lo.



03. O Batismo com Fogo

Quando seus discípulos disputavam quem sentaria ao lado de Jesus, 
quando Ele estivesse no trono, o Mestre lhes perguntou se 
suportariam beber o cálice que Ele beberia 
Mt 20.21-23 21 Perguntou-lhe Jesus: Que queres? Ela lhe 
respondeu: Concede que estes meus dois filhos se sentem, um à 
tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. 22 Jesus, porém, 
replicou: Não sabeis o que pedis; podeis beber o cálice que eu 
estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. 23 Então lhes 
disse: O meu cálice certamente haveis de beber; mas o sentar-se 
à minha direita e à minha esquerda, não me pertence concedê-lo; 
mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai.

Esse batismo se refere às provas e tribulações que teremos que 
passar para que o nosso caráter seja moldado ao de Cristo e para que 
a nossa fé seja forjada pela Palavra de Deus.

O batismo com fogo é para todos e poderá vir antes dos demais, creio 
que, conforme a obra que Deus tem designada para cada um e a 
urgência que Ele tem em vê-la realizada.

Os propósitos desses batismos

(a)Sempre visará engrandecer o nome de Deus.
(b)Será sempre para os que congregam, a fim de que sejamos 

preparados para o Arrebatamento
(c)É para que estejamos sempre orando uns pelos outros
(d)Terão como alvo ganhar almas e fazer discípulos de Cristo

A você que hoje está descendo às águas do Batismo, eu aconselho:

(a)Ame esta igreja
(b)Trate bem os irmãos
(c)Ore por todos
(d)Respeite e honre seus pastores
(e)Seja dizimista e ofertante fiel
(f) Ensine seus filhos a amar esta igreja
(g)Não fale mal dela



(h)Não permita que ela seja envergonhada
(i) Sirva ao Senhor com alegria e desprendimento
(j) Tenha fé inegociável na Palavra de Deus

Mas, acima de tudo, ame ao Senhor Jesus em primeiro lugar e acima 
de todas as coisas.


