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INTRODUÇÃO:

O batismo nas águas é muito importante na vida do crente, pois simboliza um novo
nascimento. Mas por falta de conhecimento ou negligencia dos líderes, muitos tem participado
do batismo sem tomar conhecimento sobre o significado do mesmo. Tendo como
conseqüência a falta de mudança nas vidas dos que descem as águas batismais.

O Batismo nas agias é um ato simbólico que fala no reino do Espiritual que determina que a
pessoa nasceu de n ovo, ou seja, o batismo nas águas é a confirmação de que aquela
determinada pessoa é uma nova criatura. II Co. 5: 17.

Como deve estar o homem preparado para o batismo nas águas, como deve ser o homem
que encontrou e nasceu de novo.Ef. 4; 22 ao 32; Cl. 3; 1 ao 10. O batismo nas águas vem
confirmar que velho homem morreu, e ressurgiu um novo homem. Rm. 6: 3 e 4.

O batismo nas águas confirma que este novo homem é gerado não de uma semente
corruptível, mas sim de uma semente incorruptível. I Pd. 1: 18,19 e 23.

Para que o homem venha a passar pelo batismo nas águas é preciso que ele creia
verdadeiramente, de todo o coração em Jesus Cristo.At. 8: 26 ao 37. Crer em Jesus Cristo
requer guardar realmente as suas Palavras como um tesouro e coloca-las em praticas em
qualquer situação em sua vida diária. Mt. 7: 24 ao 27.

Quantos hoje em dia passam pelo batismo sem ter a consciência de que é muito importante,
pois o nosso testemunho aqui na Terra é pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo e o batismo
nas águas. Jõ. 5: 7 e 8. Quantos já passaram pela água e não houve mudança de vida, não
querem renunciar, se não houver renuncia o batismo é em vão. Lc. 14: 33.

Como já citamos o batismo nas águas é simbólico, portanto o simples fato de passar pelas
águas não muda as nossas vidas. Pois a mudança depende de nós.Ap. 22: 17; Ap. 3: 20.
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Podemos batizar nas águas e a nossa luz andar apagada, mas vamos batizar com a certeza
que a nossa luz vai continuar a brilhar. Mt. 5: 13 ao 16.

O homem que vai passar pelo batismo nas águas deve fazer o máximo para estar em
santidade. Aquilo que ele não pode fazer Deus vai fazer por ele. Sl. 51: 1 ao 7.

É necessário que haja arrependimento dos pecados para que o homem possa descer ao
batismo nas águas.At. 22: 16; Mc. 1: 4. O batismo nas águas é Bíblico e segundo a Palavra de
Deus quem não passar pelo batismo do arrependimento não poderá entrar no reino dos
céus.Jõ. 3: 1 ao 5.

Jesus deixou para nós a importância do batismo, pois Ele mesmo foi batizado. Se não formos
batizados, não estaremos cumprindo a justiça de Deus. Mt. 3: 13 ao 15 e 16. O batismo nas
águas é único, portanto é uma decisão que deve ser tomada com muita consciência. Ef. 4: 1 ao
6. O batismo nas águas é um testemunho para todas as potestades do ar da terra e do céu que
nós pertencemos a Cristo. Por isto a nossa conduta deve ser com muita santidade.Hb.12: 1; I
Co. 4: 9.
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