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“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a
guardar todas as coisas que vos tenho
ordenado. E eis que estou convosco todos os
dias até à consumação do século.”
Mateus 28:19,20

Batismo nas águas

BATISMO NAS ÁGUAS
Gary Carpenter
Existem muitos ensinos estranhos
sobre o batismo nas águas. Não vou
discorrer exaustivamente sobre isso,
mas apenas sobre os erros mais
comuns que acontecem. Vamos falar
na mesma linguagem das Escrituras,
e dessa forma não haverá nenhuma
confusão.
Vamos começar lendo um dos
versículos mais famosos quando se
trata do batismo nas águas, que está
em Marcos 16: 15-16: “E disse-lhes:
ide por todo o mundo e pregai o
evangelho a toda criatura. Quem
crer e for batizado será salvo;
quem, porém, não crer será
condenado”.
Observe que, aqueles que acreditam
no Evangelho, devem anunciar que
Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro
Imaculado, que nunca pecou, que foi
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crucificado em nosso lugar para
pagar o preço por todos os nossos
pecados, e uma vez pago, Ele
ressuscitou dos mortos, se tornando
nosso Salvador, e todo aquele que O
receber terão os seus pecados
apagados, se tornando limpos, e
dessa maneira, estarão nascendo de
novo como filho(a) de Deus, e assim,
anunciarão o puro Evangelho, na sua
forma mais simples.
Note que, Jesus diz que aqueles que
creem nisso, nessa mensagem, serão
batizados, pois creem nela. Eles serão
salvos. Observe agora, como Jesus
termina o versículo acima, dizendo
que se eles não acreditarem, mesmo
que sejam batizados nas águas, não
serão salvos. É a crença que nos
salva: “Quem crer”. Primeiro você
tem que crer em Jesus, crer na
mensagem da cruz. Porque você crê,
você pratica a sua fé, se batizando.
Você pode mergulhar nas águas do
batismo uma dúzia de vezes, e não
crer que somente Jesus é o Caminho,
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a Verdade e a Vida. Ele disse que
aquele que crê e for batizado, essa é a
pessoa que é salva.
Paulo fala em Romanos 1:16: “Pois
não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a
salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do
grego”.
Paulo ressalta a importância do crer
para ser salvo, mas ser batizado nas
águas também é importante, para a
nossa identificação com a morte de
Jesus.
Em Atos 2:38 lemos: “Respondeulhes 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”.
Verifique que, o versículo se inicia
com a palavra arrependei-vos, pois
sem arrependimento não há salvação.
Jesus pagou o preço pelos teus
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pecados, mas é somente quando você
acredita Nele, como teu Salvador, que
você se torna uma nova criatura.
Portanto, parte do acreditar é se
arrepender: “eu não vou mais viver do
jeito que eu vivia antes”.
Depois de se arrepender, “seja
batizado cada um de vós em nome de
Jesus Cristo”. Eles estavam fazendo
isso publicamente, confessando que
como judeus, estavam abandonando
a tradição da Lei e crendo na Graça
trazida por Jesus Cristo.
Essa mensagem foi ensinada em
Jerusalém, na época da Festa de
Pentecostes, e todas as pessoas que a
ouviram, tinham vindo para celebrar
essa festa. Esses judeus estavam
publicamente declarando, por meio
do batismo nas águas, em Nome de
Jesus, que não confiavam mais na Lei
de Moisés para serem salvos. Por
meio do batismo nas águas, eles
declaravam publicamente que agora
criam que Jesus era o Salvador deles.
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Praticamente a carta inteira de
Hebreus foi escrita para os judeus,
que estavam abraçando a fé no Nome
de Jesus, e por causa disso, eles
começaram a ser perseguidos por
seus companheiros. Essa carta relata
o sofrimento causado por meio
dessas perseguições, por causa da
confissão da fé em Jesus Cristo!
O batismo para esses judeus
convertidos a Cristo, era uma decisão
muito séria, pois esse ato público de
fé abria uma porta para que essa
pessoa, e toda a sua família,
sofressem implacáveis perseguições,
mas elas faziam isso, independente
dos sofrimentos impostos. Aleluia!
Em Atos 2:40-41 lemos: “Com muitas
outras palavras deu testemunho e
exortava-os, dizendo: salvai-vos
desta geração perversa. Então, os
que lhe aceitaram a palavra foram
batizados, havendo um acréscimo
naquele dia de quase três mil
pessoas”.
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Essa foi a primeira mensagem que
Pedro pregou, depois da descida do
Espírito Santo, e foi um culto tão
intenso que três mil almas se
converteram nessa ocasião. Eu
chamaria isso de excelente reunião.
O Espírito Santo agiu de tal maneira
que todos eles, não somente foram
batizados, mas também salvos, no
mesmo dia.
Lembre-se de que, o batismo era
levado muito a sério, pois sabiam que
por causa dessa confissão pública,
eles estavam se abrindo para
inúmeras perseguições.
O batismo nas águas é muito mais do
que somente mergulhar nas águas,
pois representa externamente o que já
aconteceu por dentro, quando
recebemos a Cristo, pois de fato
morremos para quem éramos e
cremos que ressuscitamos para uma
nova vida.
Descer às águas do batismo é uma
expressão externa, que representa o
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seu sepultamento com Cristo, sendo
colocado dentro de uma cova, e desse
momento em diante, você não é mais
quem costumava ser, pois morreu
para aquela velha vida, se
arrependeu. E quando você é
levantado da água, está confiante que
da mesma forma que Jesus
ressuscitou para uma nova vida, você
também está sendo levantado para
uma nova vida. Aleluia!
O batismo nas águas não te salva;
acreditar no Evangelho é o que te
salva.
Jesus disse em Mateus 10: 32:
“Portanto, todo aquele que me
confessar diante dos homens,
também eu o confessarei diante de
meu Pai, que está nos céus”.
O b a t is m o n a s á g u a s é m u it o
importante, pois é uma confissão
pública diante de testemunhas, onde
abertamente se declara a fé em Jesus
Cristo. E se esse ato de fé trouxer
perseguições, não iremos nos abalar,
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pois agora nos tornamos uma
testemunha de que Jesus Cristo
ressurgiu dos mortos.
Em Atos 8:14-16: “Ouvindo os
apóstolos, que estavam em
Jerusalém, que Samaria recebera a
palavra de Deus, enviaram-lhe
Pedro e João; os quais, descendo
para lá, oraram por eles para que
recebessem o Espírito Santo;
porquanto não havia ainda descido
sobre nenhum deles, mas somente
haviam sido batizados em o nome do
Senhor Jesus”.
Felipe havia descido para pregar o
Evangelho aos samaritanos, que
eram ignorados pelos judeus.
Quando Jesus pediu para aquela
mulher samaritana um gole de água,
ela ficou em choque, porque um judeu
não falava com um samaritano. Mas
Felipe estava obedecendo aquilo que
Jesus falou sobre o evangelho ser
anunciado para o mundo inteiro e
isso incluía os samaritanos. Por isso,
Felipe desceu e pregou o Evangelho.
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Você nota que no versículo 16 ele diz
que o Espírito Santo ainda não havia
descido sobre eles, mas que eles
haviam sido batizados no Nome do
Senhor Jesus Cristo.
Observe que, quando Filipe pregou o
Evangelho e eles creram, nasceram de
novo e foram batizados nas águas.
Mas isso não é a mesma coisa de ser
batizado no Espírito Santo. Eles já
tinham ouvido o Evangelho, creram
nele, nasceram de novo e foram
batizados nas águas. É assim que
você é salvo.
Veja que existe uma segunda
experiência chamada batismo no
Espírito Santo, do qual João Batista
falava o tempo inteiro: “Eu vos batizo
com água, para arrependimento;
mas aquele que vem depois de mim
é mais poderoso do que eu, cujas
sandálias não sou digno de levar.
Ele vos batizará com o Espírito
Santo e com fogo”. (Mateus 3:11)
A razão pela qual isso é tão
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importante para mim, é que quando
fui batizado nas águas, eu tinha mais
ou menos uns nove anos de idade e
era parecido com esses samaritanos.
Tinha ouvido do Evangelho,
acreditava nele, era nascido de novo, e
se morresse em um acidente de carro,
a caminho de casa, sem dúvida
nenhuma, eu iria direto para o Céu.
Mas a Igreja que eu frequentava não
acreditava no batismo no Espírito
Santo. Então da idade dos 9 aos 33
anos, fiquei sem receber o batismo
com Espírito Santo, e esse não é o
plano de Deus para nós.
Para a lição de hoje, precisamos
deixar bem claro para as ovelhas, que
você precisa ouvir o Evangelho,
acreditar, se arrepender, nascer de
novo e ser batizado nas águas no
Nome de Jesus. Isso te levará para o
Céu.
Uma outra experiência, depois dessa,
é o batismo no Espírito Santo.
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Quando você fala a palavra batismo
para a maioria das pessoas,
normalmente elas só pensam em um
tipo, que é o batismo nas águas.
A Bíblia fala sobre alguns outros tipos
de batismo. O escritor de Hebreus
fala sobre a doutrina básica
fundamental de Cristo, e quando ele
começa a falar de batismo, fala no
plural, não no singular. Vamos para
Hebreus 6:1-2: “Por isso, pondo de
parte os princípios elementares da
doutrina de Cristo, deixemo-nos
levar para o que é perfeito, não
lançando, de novo, a base do
arrependimento de obras mortas e
da fé em Deus, o ensino de
batismos e da imposição de mãos,
da ressurreição dos mortos e do juízo
eterno”.
Veja que nesse versículo a palavra
batismo está no plural. Existe na
Bíblia mais do que somente o batismo
nas águas, que é muito importante.
Eu acredito no batismo das águas, fui
batizado quando era um garoto e
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quando voltei para Deus, na idade de
33 anos, isso foi tão real, que fui
batizado nas águas novamente. Mas
não é isso que ele quer dizer quando
fala em batismo no plural. Vamos dar
uma olhada nos diferentes tipos de
batismos. Olhe Gálatas 3:26 – 27:
“Pois todos vós sois filhos de Deus
mediante a fé em Cristo Jesus;
porque todos quantos fostes
batizados em Cristo de Cristo vos
revestistes”.
Ser batizado em Cristo. Pense na
importância disso. O que isso
realmente significa, a maior parte das
ovelhas não sabem.
A raça humana inteira é descendente
de Adão e Eva. Eva é chamada mãe de
todos os viventes, e não faz nenhuma
diferença se você tem uma pele
branca, morena, negra, se os seus
olhos são pretos, castanhos, azuis.
Eva é a mãe de todos os viventes.
Todo ser humano que nasce no
planeta Terra está em Adão. Às vezes,
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a Bíblia fala sobre a semente da
humanidade, de que de Adão e Eva
vem um mar de humanidade, e cada
um de nós está dentro deste mar, pois
todos nós nascemos em Adão; mais
tarde, nesses mesmos versículos,
vemos que Jesus é o último Adão,
porque Ele começou uma espécie
totalmente nova, com relação àquele
primeiro Adão.
Hoje você não pertence mais àquele
primeiro Adão, pois passou a
pertencer a uma nova espécie, por
meio do novo nascimento.
Jesus é o Adão desse grupo de seres
humanos, que verdadeiramente
nasceram de novo. Eu estou me
referindo aos nossos espíritos
recriados em Cristo, não aos nossos
corpos. Este corpo que estou vestindo
é do primeiro Adão, mas o meu
espírito não é mais dele. Eu nasci de
novo quando cri em Jesus Cristo e fui
batizado num mar diferente, sou de
uma nova espécie no planeta terra,
que veio de Jesus Cristo.
17

Batismo nas águas

Em Colossenses 1, Jesus é chamado
do primeiro nascido dos mortos.
Quando Ele ressuscitou dos mortos,
deu início a uma nova espécie que não
existia antes. Ele foi o Primogênito
dentre os mortos. Desde aquele dia,
um caminho foi aberto e depois de
2.000 anos o meu número chegou, e
sou mais um que está nesse novo mar
de seres humanos, pois fui batizado
em Cristo, sou parte de uma
humanidade diferente daquele
primeiro Adão.
E o batismo nas águas é uma
representação perfeita do que
aconteceu por dentro. Quando
mergulhou nas águas, você estava
dizendo que morria para o primeiro
Adão, que não está mais nele, e
quando se levantou das águas, essa é
uma demonstração da sua Fé, de que
você está agora em uma nova vida em
Jesus, que passa a ser o seu Adão, e
assim, você se tornou uma nova
criatura Nele, e todas as coisas se
passaram, tudo se fez novo, você não
18

Batismo nas águas

pertence mais ao primeiro Adão, mas
ao último; você pertence a Deus. Em 1
Coríntios 15:45 lemos: “Da mesma
forma, está escrito: “Adão, o
primeiro homem, foi feito alma
vivente”; o último Adão, no
entanto, é espírito vivificante!”.
Gálatas 3: 26-27: “Pois todos vós
sois filhos de Deus mediante a fé
em Cristo Jesus; porque todos
quantos fostes batizados em Cristo
de Cristo vos revestistes”.
Há alguns anos, eu e a minha esposa
estávamos viajando para a Flórida, e
durante o percurso avistamos muitos
outdoors. E tinha um com um
anúncio bem popular, onde havia
mais ou menos umas 20 pessoas
jovens, de vários grupos étnicos, com
pessoas brancas, amarelas, negras,
alguns pareciam ingleses, outros
australianos, outros orientais e eles
estavam tentando mostrar todas as
pessoas diferentes que existem no
mundo. E em grandes letras, na parte
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de baixo, estava escrito: Todos somos
filhos de Deus!
Essa afirmação soa muito bem ao
nosso coração, mas não é verdade.
Você observou o início do versículo
26, de Gálatas 3, onde lemos: “Todos
nós somos filhos de Deus mediante a
fé em Cristo Jesus”. Portanto, para
ser filho de Deus é necessário ter fé
em Cristo Jesus.
Aquele outdoor estaria correto se a
frase escrita estivesse assim: “Nós
somos todos criação de Deus”.
Todos são criação de Deus, mas nem
todos são filhos de Deus. Foi isso que
Jesus falou para Nicodemos naquela
noite, como podemos ler em João 3:7:
“importa-vos nascer de novo”.
Você precisa nascer de novo, pois
cristianismo é uma família, não uma
religião. É por isso que você não se
torna um cristão por ser membro de
uma igreja, por ter se batizado nas
águas, por ofertar dinheiro à igreja ou
por fazer boas obras. Todos nós
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aprovamos fazer boas obras, mas isso
não poderá torna-lo um cristão;
falando de uma outra maneira, isso
não o faz ser filho de Deus!
Cristianismo é uma família e a única
forma de fazer parte dessa família é
nascendo nela. O teu espírito
humano, morto no primeiro Adão,
precisa ressuscitar para uma nova
vida por meio do último Adão, que é
Jesus. Esse processo chamamos de
nascer de novo e é isso que o faz ser
filho de Deus. Em Gálatas 3:26 está
escrito: “Pois todos vós sois filhos
de Deus mediante a fé em Cristo
Jesus”.
Temos que garantir que as ovelhas
entendam que somente se torna um
filho de Deus crendo no que o
Evangelho de Jesus Cristo nos
ensina, pois nada mais poderá nos
dar vida eterna, nos salvando da
morte eterna.
Vou contar-lhe uma história de um
pastor muito famoso aqui nos
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Estados Unidos, isso ouvi há muitos
anos. Ele foi criado numa Igreja
Metodista e dizia que a sua mãe era
uma verdadeira Cristã que sempre o
levava para a igreja e com o tempo ele
se tornou membro dela. Numa
ocasião, por volta dos seus 15 anos,
num culto para batismo, ele decidiu
descer às águas.
Nesse período, ele ficou bem doente e
quase morreu. Ele teve o que
chamamos comumente de
experiência de quase morte, pois ele
relata que se viu descendo
rapidamente para dentro da terra,
onde tudo ia ficando cada vez mais
escuro, e de repente, começou a ver
uma espécie de claridade, como
chamas dentro de uma caverna e ele
sabia que estava chegando perto do
inferno. Nisso, ele começou a falar
para Deus, que não podia ir para o
inferno, porque era membro de uma
igreja, batizado nas águas e ele
implorava desesperado. De repente,
começou a ouvir uma voz bem longe
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que dizia que ser membro de igreja e
batizado nas águas não iria salvá-lo;
que ele precisava nascer de novo. E
quando percebeu, estava novamente
em sua cama, e com as mãos erguidas
ele falou para Jesus que O aceitava
como seu único Senhor e Salvador;
que se arrependia da velha vida e se
entregava completamente a Ele; e que
iria servi-Lo todos os dias da sua vida.
Esse pregador realmente fez isso. Foi
curado daquela enfermidade e
continuou pregando o Evangelho de
Jesus, até falecer com a idade de 84
anos, quando numa manhã, após
terminar de tomar o seu café, sentouse em sua cadeira de balanço e disse:
“Jesus está bem ali; estou indo para
casa com Ele”. Partiu sem nenhuma
doença ou enfermidade. Aleluia!
Você precisa nascer de novo. Têm
muitas pessoas nas igrejas dos
Estados Unidos que acham que estão
bem porque estão numa igreja, foram
batizados nas águas; mas se elas
nunca entregaram os seus corações
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para Jesus, não estão bem. As
pessoas necessitam entender que
precisam nascer de novo, serem
batizadas em Cristo.
Vamos para Romanos 6:3-4, onde
está escrito sobre ser batizado na
morte de Cristo. A maioria das
pessoas quando leem essa passagem
dizem: “Eu já fui batizada nas águas”.
Sabemos que na cruz Jesus não
estava morrendo pelos seus próprios
pecados, pois Ele nunca cometeu
pecado, Ele era o cordeiro santo de
Deus, que precisava ser imaculado.
Se Jesus não estava naquela cruz
morrendo pelos pecados dele, então
pelos pecados de quem ele morria?
Do ponto de vista do Céu, quando
Jesus estava pendurado naquela
Cruz, diante do Trono de Deus, era
legalmente pendurado Adão e toda a
sua espécie.
Jesus é o Cordeiro Santo que tirou
todo o pecado do mundo. Jesus
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morreu como substituto de Adão e
toda a sua espécie. Quando você
recebe Jesus como seu Salvador, você
morre para aquele primeiro Adão, e
está sendo literalmente batizado na
morte de Cristo. Isso significa que
quando somos mergulhados na água,
simbolicamente estamos descendo
para a cova, sendo batizados pela
morte de Cristo. Não pertencemos
mais ao primeiro Adão. Quando
somos levantados das águas, estamos
sendo levantados da cova,
significando simbolicamente que não
somos mais filhos de Adão, mas
agora, passamos a ser filhos de Deus.
Saímos da morte para a Vida!
Nascemos para uma nova vida.
“Ou, porventura, ignorais que
todos nós que fomos batizados em
Cristo Jesus fomos batizados na
sua morte? Fomos, pois,
sepultados com ele na morte pelo
batismo; para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos
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pela glória do Pai, assim também
andemos nós em novidade de
vida”. (Romanos 6: 3-4)
A parte final do versículo diz que nós
também devemos andar em novidade
de vida. Perceba que nascer de novo é
um ato de criação, onde aquela velha e
triste pessoa morre. Nós a colocamos
na cova, na qual toda espécie de Adão
entrou.
Quando Jesus morreu, Ele realmente
recriou o nosso espírito. Fomos
recriados como nova criatura, que
não existia antes; e da mesma forma
que éramos pecadores, por meio da
natureza que recebemos do primeiro
Adão, passamos agora a ser uma
pessoa justa por natureza, por meio
do último Adão.
O nosso espírito recriado ama a
pureza, a santidade. E esse velho
corpo de carne, ama pecar. Eu, Gary,
já estou salvo há 40 anos, mas o meu
corpo não está salvo; ele faria
qualquer coisa que eu o deixasse
26
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fazer. Se eu permitisse ele iria se
embebedar, usar drogas, se
prostituir, e ficaria muito feliz agindo
assim, pois esse corpo ainda é do
primeiro Adão. Mas o meu espírito é
do último Adão, e fomos chamados
para andar em novidade de vida.
A verdadeira Graça de Deus nos
empoderou com a própria natureza
de Cristo dentro de nós, para
negarmos as concupiscências da
carne; e isso significa que podemos
dizer não para os desejos do corpo,
não para o pecado, e assim,
andaremos sóbrios e puros nesse
mundo. Aleluia!
Em Colossenses 1:18 lemos: “Ele é a
cabeça do corpo, da igreja. Ele é o
princípio, o primogênito de entre
os mortos, para em todas as
coisas ter a primazia”.
Observe que, aqui está dizendo que
Jesus é a cabeça do corpo da igreja,
que Ele é o primogênito dentre os
mortos. Por quê? Porque Ele é o
27
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primeiro nascido dessa espécie, Ele é
o primeiro que ressuscitou dos
mortos.
Todos na verdadeira igreja também
ressuscitaram dos mortos, porque o
verdadeiro cristianismo é uma
família e não uma religião.
Se você não nasceu de novo, você não
é um cristão. Em Gálatas está escrito
que nós somos filhos de Deus pela fé
em Jesus Cristo.
Jesus é o primeiro nascido dos
mortos e isso significa que existe um
segundo, um terceiro e,
sucessivamente, outros foram
nascendo nesses dois mil anos.
O número do Gary tá ali em algum
lugar, o teu número está lá em algum
lugar. Nós pertencemos a Jesus!
Aleluia!
Efésios 4:22-24: “no sentido de que,
quanto ao trato passado, vos
despojeis do velho homem, que se
corrompe segundo as
28
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concupiscências do engano, e vos
renoveis no espírito do vosso
entendimento, e vos revistais do
novo homem, criado segundo
Deus, em justiça e retidão
procedentes da verdade”.
Veja que no instante em que você
nasceu de novo, você foi criado em
justiça e em verdadeira santidade.
Rápido assim! Por dentro, você é uma
nova pessoa criada em justiça e em
verdadeira Santidade; e leva tempo
para que essa nova natureza comece a
tomar conta da alma, da mente, do
intelecto, da vontade, pois você
realmente não cresceu desde o início
da sua vinda a esse mundo, em
Justiça.
O meu amigo Alan Taylor costuma
dizer: “dê uma olhada naquele
cachorrinho lindo. Ele nasceu um
filhotinho de cachorro. Ele não faz
coisas de gato, ele faz coisas de
cachorro, pois a natureza dele é de
cachorro. Agora ele precisa aprender
29
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a não usar o tapete como banheiro,
precisa aprender onde está o pratinho
de comida, enquanto cresce. Você
pode ensiná-lo a sentar e a fazer
muitas coisas, mas ele sempre será
um cachorro, porque é isso que ele é”.
Você nasceu de novo, portanto agora
tem uma nova natureza que é justa e
santa. É a sua natureza viver em
santidade diante de Deus. E
aprenderá muitas coisas, que não
sabia.
Eu tenho chamado de mestre no
Corpo de Cristo, mas quando eu fui
salvo, não sabia muito sobre a Bíblia.
Eu tive que aprender muita coisa e
ainda estou aprendendo muitas
outras, mas a minha natureza não
muda, pois eu nasci filho de Deus,
Justo e Santo, no instante em que eu
nasci de novo e isso é poderoso
demais.
O apóstolo Paulo quando escreveu
para os Efésios, estava dizendo para
eles andarem na natureza que
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adquiriram quando se tornaram
filhos de Deus. Portanto, deveriam
acabar com todas as coisas do velho
homem, parar de andar em todos
aqueles caminhos errados, pois agora
foram feitos Justos em suas
naturezas, por meio de Jesus.
Vamos lá para 2 Coríntios 5:17:” E,
assim, se alguém está em Cristo, é
nova criatura; as coisas antigas já
passaram; eis que se fizeram
novas”.
Nesse único versículo tem tanta
verdade, pois quando fomos
batizados em Cristo, literalmente,
nos tornamos uma nova criatura, algo
que não existia antes.
Jesus é o primeiro nascido dessa
Nova Espécie e agora nasci Dele; a
Sua vida criou a minha vida. Ele é
justo, eu sou justo; eu não sou mais
aquele velho pecador, filho de Adão,
pois já morri para aquele primeiro
Adão e nasci de novo, através do
último Adão, que é Jesus.
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A maior parte dos cristãos com os
quais eu converso, nunca ouviram
falar que Jesus é chamado de último
Adão.
Vamos para 1 Coríntios 15:45: “Pois
assim está escrito: O primeiro
homem, Adão, foi feito alma
vivente. O último Adão, porém, é
espírito vivificante”.
Deus deu ao primeiro Adão a
capacidade de produzir filhos; e
acredito que eles não tiveram
nenhum filho antes de caírem no
pecado; portanto, toda a
descendência deles nasceu com essa
natureza de pecado.
Adão tinha capacidade para
reproduzir filhos semelhantes a ele,
mas não tinha capacidade para trazer
nenhum desses filhos para essa Nova
Vida.
Agora o último Adão, que é Jesus
Cristo, é espirito vivificante. Somente
Jesus pode pegar um pecador, que
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nasceu com uma natureza morta pelo
pecado, e mudar esse espírito da
morte para a vida.
Fazemos parte de uma espécie de
“humanos” totalmente diferente, que
foi iniciada com Jesus. Ele começou
isso sozinho, quando ressuscitou dos
mortos; e quando escolhemos crer
Nele, recebemos esse mesmo Espírito
de Vida dentro de nós, que nos
transportou da morte para vida.
Assim, não pertencemos mais àquele
velho Adão, mas passamos a fazer
parte do último Adão, Jesus Cristo.
Em Mateus 28:18-20 está escrito:
“Jesus, aproximando-se, faloulhes, dizendo: Toda a autoridade
me foi dada no céu e na terra. Ide,
portanto, fazei discípulos de todas
as nações, batizando-os em nome
do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo; ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho
ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias até à consumação do
século”.
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Existem muitas denominações que
pregam que você só precisa ser
batizado no Nome de Jesus. Eles
ensinam que é errado ser batizado em
Nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
Não é a minha intenção ser malvado
ou diminuir ninguém pelo que eles
acreditam, mas a minha única
pergunta é: “esse versículo acima não
lhe é claro o suficiente?”.
Jesus disse: “Ide e ensinem a todas as
nações, e os batizem no Nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo”.
Uma das grandes verdades dessa
passagem é que Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo são iguais. A
Bíblia é bem clara em nos dizer que só
existe um Deus. Ele é tão grande, tão
incompreensível, que esse único Deus
escolheu se revelar a nós, em três
partes. Portanto, se revela como Deus
Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo,
mas todos os três são um só Deus.
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Então, faz total sentido para mim,
quando batizamos em Nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, porque
estamos batizando em um Deus, que
se revelou a nós em três partes.
Deus sabe como agir e Ele é realmente
muito sábio. E, aparentemente, essa é
a melhor forma que encontrou para
nos revelar quem Ele é.
Você não é mais aquele homem,
aquela mulher, vindo de Adão. Agora
por fé em Cristo, você é filho(a) de
Deus!
Você pertence ao Pai, ao Filho e ao
Espírito Santo! Aleluia!
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