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Naamã era um comandante forte, 
rico e famoso dos exércitos da Síria 
que contraiu lepra, a doença mais 

pavorosa dos tempos bíblicos. A lepra 
significava isolamento dos entes queridos e 
uma morte lenta e infeliz. Uma menina 
hebreia escrava que trabalhava na casa de 
Naamã disse que se seu mestre 
simplesmente fosse até o profeta Elias, em 
Israel, ele ficaria curado de sua lepra.

 Disposto a se apegar a qualquer 
possibilidade de esperança, Naamã fez o 
longo percurso até Israel. Levou consigo 
alguns soldados e presentes para pagar pelo 
milagre da cura. Quando Naamã finalmente 
parou em frente a humilde casa do profeta, 
Elias sequer saiu. Em vez disso, enviou seus 
servos com essa simples instrução: “Vai, 

lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás 
limpo” (2 Reis 5:10).

 A ordem do profeta para que Naamã se lavasse dava a entender 
que ele estava sujo. Lavar-se sete vezes — em nada menos que um rio 
lamacento – era demais para um general sírio orgulhoso. Furioso, Naamã 
virou seu cavalo e começou a voltar para casa. Mas, para chegar a 
Damasco, Naamã tinha que cavalgar às margens do rio Jordão. Ao passar 
pelo rio, seus servos o encorajaram a seguir o conselho do profeta. Sendo 
assim, ele parou, desceu do cavalo e retirou a armadura que cobria a 
terrível evidência de sua lepra. Naamã desceu lentamente às águas do 
Jordão. Por seis vezes ele mergulhou; sem nenhum resultado. Mas 
quando saiu da água pela sétima vez, a lepra tinha desaparecido. Sua pele 
estava pura e saudável como a de um bebê.

 Assim como Naamã experimentou a restauração, você também 
pode ter uma experiência de cura por meio de um novo nascimento!

FIP12

O Estudo
Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

1. Qual profeta do Novo Testamento usou o rio Jordão   
 para batismo ou purificação? 

  Mateus 3:1, 5, 6 Naqueles dias, apareceu ______ ________ pregando 
no deserto da Judéia. ... Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a 
Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão; e eram por ele 
___________ no rio Jordão.
As histórias do evangelho começam e terminam com a questão do batismo. 
Obviamente, para Jesus, esse ensinamento era muito importante (Mateus 
28:18, 19).

2. Que cerimônia gloriosa simboliza uma “lavagem” da   
 lepra do pecado?

  Atos 22:16 Levanta-te, recebe o ___________ e lava os teus pecados, 
invocando o nome dele.
A ordenança bíblica do batismo simboliza a remoção do pecado da vida de 
uma pessoa, bem como o novo nascimento.

3.  De acordo com a Bíblia, quantos tipos de batismo são 
aceitáveis?

 Efésios 4:5 Há um só Senhor, uma só fé, ____ só _____________.
Hoje em dia, pelo menos 15 cerimônias são chamadas de batismo, no 
entanto, de acordo com a Bíblia, há apenas um batismo verdadeiro.

4. O que significa a palavra “batismo”?

 Colossenses 2:12 Tendo sido ___________, juntamente com ele, no  
 batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no   
 poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.

A palavra grega “baptizo” significa “submergir,” “mergulhar” ou “imergir”. Uma 
pessoa não foi batizada até que tenha sido completamente submergida, ou 
sepultada, na água. Esta palavra “baptizo” é sempre usada na Bíblia para se 
referir às ordenanças sagradas do batismo. As palavras gregas para “aspergir” 
ou “verter” nunca são usadas.

5.  Jesus é nosso exemplo. Como Ele foi batizado?

  Marcos 1:9, 10 Veio Jesus ... e por João foi batizado no rio Jordão. Logo 
ao _____ da água, viu os céus rasgarem-se.
João batizou Jesus por imersão no mesmo rio onde Naamã foi purificado da 
lepra. Note que eles estavam “dentro” do Jordão (e não às margens do rio) e 
que Jesus “saiu” da água. É por isso que João estava batizando em “Enom, 
perto de Salim, porque ali havia muitas águas” (João 3:23). Os cristãos devem 
seguir o exemplo de Jesus (1 Pedro 2:21), que foi batizado por imersão “para 
cumprir toda a justiça” (Mateus 3:15).

6.  Como Filipe batizou o eunuco da Etiópia?

  Atos 8:38, 39 Ambos __________ à água, e Filipe batizou o eunuco. 
Quando _______ da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe.

7.  Que outras verdades são simbolizadas pelo batismo?

  Romanos 6:4 Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo; 
para que, como Cristo foi ______________ dentre os mortos pela 
glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
O batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. 
Primeiro há a morte para o pecado, então o sepultamento da velha vida na 
água e, finalmente, a ressurreição a partir da água para uma nova vida. O 
batismo por imersão se encaixa perfeitamente no simbolismo. A vida de 
pecado morre. Em seguida, há uma breve interrupção do fôlego enquanto a 
pessoa que está sendo batizada é inclinada para trás até o corpo ser 
totalmente coberto ou sepultado na água. Logo após, a pessoa é erguida 
para fora da água, tomando um novo fôlego, assim como um bebê recém-
nascido, para viver uma vida completamente nova, simbolizando a 
ressurreição. Nenhuma outra forma de batismo se encaixa neste 
simbolismo. Alguns dizem que guardam o domingo por causa da 
ressurreição de Cristo, mas essa prática nunca foi mencionada na Bíblia.

8.  Qual é a importância do batismo?

  Marcos 16:16 Quem crer e for batizado será ________; quem, 
porém, não crer será condenado.  
João 3:5 Quem não nascer da água e do Espírito ____ _____ entrar 
no reino de Deus.
O batismo é claramente determinado pelas Escrituras como essencial. No 
entanto, quando for impossível fazer o batismo, como no caso do ladrão na 
cruz, Jesus dá àquela pessoa crédito por Seu próprio batismo (Mateus 3:15).

9. Que cerimônia abençoada pode ser comparada ao   
 batismo?

  Gálatas 3:27 Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de 
Cristo ____ ___________.
O batismo é como uma cerimônia de casamento. A Bíblia diz: “Porque o 
teu Criador é o teu marido; o Senhor dos Exércitos é o seu nome” (Isaías 
54:5). Assim como a mulher toma o nome do marido no matrimônio, assim 
também os cristãos tomam o nome de Cristo — passando a ser chamados 
cristãos. Ambas as cerimônias devem estar baseadas no amor e na 
compreensão para que sejam significativas. O batismo é tão essencial para a 
vida cristã como uma cerimônia matrimonial o é para o casamento.

10.  Que ordem Jesus deu ao Seu povo pouco antes de Sua 
ascensão?

  Mateus 28:19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 
________________ em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Pedro seguiu Sua ordem quando, no dia do Pentecostes, disse aos 
penitentes: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de 
Jesus Cristo” (Atos 2:38).
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11.  Quais qualificações bíblicas devem preceder o 
batismo?

 A. Compreender os ensinamentos de Jesus (Mateus 28:19, 20).
 B. Crer em todos os ensinamentos de Jesus (Marcos 16:16).
 C. Arrepender-se dos pecados passados (Atos 2:38).
 D. Crer de todo o coração (Atos 8:37).
 E. Concordar em abandonar o pecado (Lucas 3:7, 8; Rom. 6:5, 6).
 F.  Aceitar Jesus como seu Salvador pessoal e experimentar o novo 

nascimento (2 Coríntios 5:17; João 3:3, 5).
Considerando que uma criança não pode cumprir com nenhum dos passos 
acima, obviamente, não é bíblico batizar crianças até que estejam com idade 
suficiente para entender as boas-novas do evangelho.

12.  Onde surgiram todas as formas falsas de batismo?

  Marcos 7:8 Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a 
____________ dos homens.
O batismo por imersão era a única forma de batismo praticada durante os 
tempos bíblicos e por muitos séculos depois da cruz. Mais tarde, homens 
mal intencionados introduziram outras formas de batismo simplesmente por 
mera conveniência. Assim, a ordenança sagrada divina do batismo foi posta 
de lado e seu rico significado simbólico foi obscurecido.

13.  O que a Bíblia diz sobre aqueles que colocam os 
ensinamentos humanos acima da verdade de Deus?

  Mateus 15:9 E em _____ me adoram, ensinando doutrinas que são 
preceitos de _________. 
Gálatas 1:8 Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos 
pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja 
____________.

14.  Mas o batismo do Espírito Santo não substitui o 
batismo por imersão?

  Atos 2:38 Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós 
_____ _________ em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos 
pecados, e recebereis o dom do _________ __________.
Não! Note que enquanto Pedro estava pregando (Atos 10:44-48), o 
Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo, muitos dos 
quais não tinham sido batizados. Mas mesmo eles tendo recebido o batismo 
do Espírito Santo, Pedro insistia para que fossem batizados na água.

15.  O rebatismo é algo apropriado?

  Atos 19:2-5 Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo 
ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: Em que, 
pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes 
Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo 
que cresse naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, 
tendo ________ isto, foram __________ em o nome do Senhor 
Jesus.

Um dia, quando Paulo estava pregando em Éfeso, encontrou doze homens 
que tinham sido batizados por João Batista, mas que nunca tinham ouvido 
sobre o Espírito Santo. Então, ao receberem essa nova luz importante, foram 
batizados. De igual modo, se uma pessoa se desviou completamente da 
experiência cristã, deve ser rebatizada ao voltar-se para Deus. O rebatismo 
também é apropriado se a pessoa não foi batizada de acordo com o método 
bíblico.

16.  O batismo está vinculado com o ato de unir-se a uma 
igreja?

  Atos 2:41 Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, 
havendo um ___________ naquele dia de quase três mil pessoas. 
Atos 2:47 Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. 
Enquanto isso, _______________ o Senhor, dia a dia, os que iam 
sendo salvos.                                                    
Colossenses 3:15 Fostes chamados em um só ________. 
Colossenses 1:18 Ele é a cabeça do corpo, da _________. 
1 Coríntios 12:13 Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados 
em ____ corpo.
As Escrituras são claras. Todo o povo de Deus é chamado a um só corpo, que 
é a igreja, e entramos nele pelo batismo. Após o nascimento, um bebê deve 
ser colocado em um âmbito familiar para ser alimentado, protegido e crescer.

17.  Se eu me recusar ao batismo, estarei rejeitando o 
desígnio de quem?

  Lucas 7:30 Mas os fariseus e os intérpretes da Lei rejeitaram, quanto a 
si mesmos, o __________ de ______, não tendo sido batizados por ele.

18.  Quando Jesus foi batizado, o que Seu Pai disse?

  Marcos 1:9, 11 Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por 
João foi batizado no rio Jordão. ... Então, foi ouvida uma voz dos céus: 
Tu és o meu Filho amado, em ti ___ ________________.
Deus se compraz, ou se agrada, quando qualquer um de Seus filhos se 
arrepende de seus pecados e é batizado.

Sua Resposta
Você gostaria de se preparar para o sagrado ritual do batismo, para que Deus 
possa lhe dizer: “Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo”?

RESPOSTA: ____________

Se desejar saber mais sobre o batismo, entre em contato com o pastor ou 
o líder do grupo que está apresentando estes estudos e expresse seu 
desejo.

Suplemento
Esta seção traz informações adicionais para um estudo mais aprofundado.

O batismo modelo 
 
 Jesus não foi batizado porque precisava se purificar de Seus pecados, 
pois Ele era sem pecado (1 Pedro 2:22). Essa foi a razão pela qual João 
Batista ficou tão perplexo quando Jesus veio ao rio Jordão e pediu para ser 
batizado. João disse: “Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a 
mim?” (Mateus 3:14). 
 Então, por que Jesus foi batizado? Há três razões principais. Primeiro, 
Ele foi batizado em nome daqueles que não podem se batizar. Às vezes, 
quando pessoas aceitam a Cristo nas prisões ou em hospitais, as 
circunstâncias não permitem que elas sejam batizadas. Jesus credita o Seu 
batismo em favor delas. O ladrão na cruz foi um exemplo (Lucas 23:43). 
Segundo, Jesus foi batizado como exemplo e nós devemos seguir Seus 
passos (1 Pedro 2:21). E terceiro, Jesus foi batizado para que nós 
pudéssemos — pelo estudo de Sua experiência — saber o que esperar pela 
fé. 
 Para ilustrar, vamos analisar minuciosamente os seguintes versículos e 
ver o que podemos esperar de nosso batismo. Mateus 3:16 e 17 diz: 
“Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o 
Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz 
dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo”.

 “Se lhe abriram os céus” = Temos acesso a Deus.
 “E viu” =  Nossos olhos espirituais agora se abrem, 

dando-nos entendimento e percepção.
 “O Espírito de Deus” = Reconhecemos Sua orientação.
 “Descendo como pomba” = A paz entra gentilmente em nosso coração.
 “A voz do céu” = Vamos começar a ouvir aquela voz tranquila 
   e suave.
 “Meu Filho amado” =  Somos adotados em Sua família real e nos 

tornamos cidadãos de um país diferente.
 “Me comprazo” =  Deus nos aceita e perdoa completamente.
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