CURSO BÁSICO DE BATISMO
“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.” Mc.16.15.16.

SUMÁRIO

Prefácio..................................................2
O Homem................................................4
O Pecado.................................................6
Preceitos Antigos..................................8
O Batismo...............................................9
Filhos de Deus.......................................11

http://www.verbalizar.com.br/
Maurício de Oliveira

Curso Básico de Batismo
Prefácio
Certamente amigo (a) leitor (a) você já ouviu a simples pergunta,
porém profunda: “Quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha?”
É a partir desta reflexão que damos início ao nosso curso básico.
Outra pergunta: Você acredita na Bíblia?
Se sua resposta foi sim; ótimo, você superou o obstáculo da
incredulidade e absorverá o conteúdo deste curso que foi elaborado para
sua edificação espiritual.
Porém, se você tem alguma dúvida, devido a tantos embaraços que
cruzam nosso caminho neste mundo material, dogmas doutrinários, conceitos
de filosofia, ciência e religião, falo a você que no término do curso, já terá
uma opinião definida.
Bíblia: Significa o conjunto de Livros Sagrados do Antigo e do Novo
Testamento, Escritura (versão Aurélio).
Vejamos o que a Bíblia diz; dela mesma.
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“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a

repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o
homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa
obra.” 2.Tm.3.16.17.
“Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que
qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e
espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e

propósitos do coração.” Hb. 4.12.
Quanto à primeira pergunta declaro sem sombra de dúvida, que a
galinha nasceu primeiro.
“Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os
céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens.” Is. 45.12.
A presença de um Ser Superior de uma inteligência ilimitada criou
toda a vida no planeta, estabeleceu os elementos, assim como também as
suas regras.
Você pretende conhecer a Deus?
Então entenda o que Ele diz: “Porque os meus pensamentos não são os

vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz o
Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são
os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos e os meus
pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos.” Is. 55.8.9.
Existe compreensão humana? Então se submeta à vontade de Deus.
Este é o segredo: “O temor do Senhor é o princípio do saber.” Pv.1.7.
(1)

N.A. Passagens Bíblicas Revista Atualizada
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O Homem
Todos nós somos filhos de Deus?
Por que existem tantas desigualdades?
Por que uns sofrem mais do que outros?
Porque alguns conseguem se realizar e desfrutar de uma vida de paz e
qualidade?
Após este bombardeio de indagações vamos refletir o assunto, com
base nas Escrituras.
“Então formou o Senhor Deus ao homem do pó na Terra e lhe soprou

nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente.” Gn. 2.7.
Esta passagem bíblica refere-se a Adão, o primeiro homem. Ele não
foi gerado, mas criado por Deus, por isso, não era filho, e sim criatura. Já
Caim e Abel, eram filhos da carne, pois nasceram do relacionamento íntimo

entre Adão e Eva.
Da mesma forma nós, quando nascemos, não somos filhos de Deus,
mas sim, da carne. Isso porque, apesar da permissão do Senhor, somos
frutos da vontade de nossos pais e não da ação Divina.
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“Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua
mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se
grávida pelo Espírito Santo. (...) Enquanto ponderava nestas cousas, eis que
lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José filho de Davi, não temas
receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito
Santo.” Mt.1.18.20.(1)
Já neste trecho das Sagradas Escritura fica claro que o Senhor
Jesus Cristo é filho de Deus, porque Ele não nasceu da vontade de José e
Maria. Todavia foi gerado pelo Espírito Santo e veio ao mundo em forma
humana.
Então existe o filho da carne e o que nasceu do Espírito e ambos
enfrentam dificuldades, obstáculos, etc. Contudo quando o mal - que é
espírito – sobrevém em forma de problemas, os nascidos apenas da carne, se
abatem, pois sua natureza humana é fraca e vulnerável a sentimentos como
medo, ansiedade, angústia e depressão.
Os gerados pelo Espírito Santo têm em seu interior a natureza divina,
não temem a nada, não dependem da opinião alheia, pois tem em seu coração
a certeza da vitória. Por isso está escrito: “... Todo que é nascido de Deus

vence o mundo.” I.Jo. 5.4.
(1)

N.A: F/U. nº 629 – As palavras em negritos revelam espiritualidade e entendimento.

5

O Pecado
A queda do homem no paraíso, pela desobediência à palavra de Deus,
foi à causa de tantas transformações.
Mas satanás incorporado na serpente disse a mulher: “É assim que

Deus disse: Não comereis de toda arvore e do jardim? Respondeu-lhe a
mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da
árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem
tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse a mulher: É
certo que não morrereis.” Gn. 3.1 a 4. (1)
“Observando a astúcia de satanás caro (a) leitor (a) vê a maneira
inocente como ele se apresenta a Eva e falou: “É assim que Deus disse”,
como se ele não soubesse, note que sutilmente ele diz que Deus é mentiroso,

É certo que não morrereis”.
E hoje em dia não é diferente, ele muda a tática porque é sagaz, e não
pratica incorporar em animais, ele tem o homem que desprovido da

proteção de seu Criador , é facilmente por ele manejado.
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Ele atua na linha do pensamento e desejos humanos, e uma vez, tendo
o controle da vida de uma pessoa, a escraviza, e suas intenções destrutivas
logo se expressam em diversas formas, maus tratos, homicídios, guerras,
corrupção, enfim toda forma de desarmonia.

“Quando ele profere mentira, fala no que lhe é próprio, porque é
mentiroso e pai da mentira.” Jo. 8.44.
Repare; quem fala mentira, é filho do pai da mentira.
“Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos
olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu
e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de

ambos; e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram
cintas para si.” Gn. 3.6.7.
Note; que o homem perdeu neste momento o seu estado original, a sua
autoridade, não havia maldade, malícia, contaminação, mas a partir deste
momento transformações consecutivas aconteceram.
E a mulher disse: “Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua
gravidez; em meio de dores darás à luz filhos; o teu desejo será para o teu
marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz da
tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é

a terra por tua causa; em fadigas obterás dela o sustento durante os dias
de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva
do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que, tornes a terra, pois
dela fostes formados, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gn. 16 a 19.
Veja caro (a) leitor (a) quantas transformações, na mulher, no homem,
maldita ficou a terra, o pecado, a morte passou a existir.
“Portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e
pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens,

porque todos pecaram.” Rm. 5.12.
“Porque assim diz o SENHOR, que criou os Céus, o Deus que formou a
terra, que a fez e a estabeleceu; que não a criou para ser um caos, mas
para ser habitada: Eu sou o SENHOR, e não há outro.” Is. 45.18.
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Preceitos Antigos
Após o Êxodo no Egito o decálogo foi instituído por Deus, pois a
ordem se fazia necessária a um povo tão numeroso e enraizado com os
costumes egípcios.
Os mandamentos significavam a santificação necessária para a
comunhão homem–Deus e semelhante.
Fora os dez mandamentos, Deus estabeleceu diversas leis, civis e
religiosas, a lei de oferta pelo pecado, pela culpa, ofertas pacificas .

(1)

Exemplo: Toda vez que alguém pecasse contra Deus, tinha qu e
oferecer um cordeiro sem defeito em sacrifício, em favor de sua culpa.
Este ritual era ministrado pelos sacerdotes.
Acontecia e decorriam os tempos do Velho Testamento, já era grande
e morticínio de animais sacrificados e se tornou grande fonte do comércio
local, mas a lei era dura e severa e ninguém se firmava na verdade, e a
aliança de Deus com o homem se tornava inválida.
(1)

N.A. Preceitos e Leis. Leia o Livro de Levítico.
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O Batismo
Veio à palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. “Ela
percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de

arrependimento para remissão de pecados , conforme está escrito no livro
do profeta Isaías: “Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do
Senhor endireitai as suas veredas.” Lc. 3.2.3.4.
João Batista apregoava que era preciso se arrepender, (estar
consciente de seus pecados) e purificar-se por isso o elemento água.
João dizia: “Eu na verdade vos batizo com água... Ele vos batizará

com o Espírito Santo e com fogo. Lc. 3.16.
(Batista – Latim: “O que batiza”, Etimologia de nomes próprios.)
O batismo é uma confissão pública, de que a pessoa não estava
contente com a vida pecaminosa em que vivia, é o processo de renascer para
uma nova vida, nova fé, novo destino.
“Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de

Deus, tendo sido batizados com o batismo de João; mas os fariseus e os
intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não
tendo sido batizados por ele.” Lc. 7.29.30.
Era desígnio de Deus, a oferta pelo pecado, pela culpa, os sacrifícios
de animais já se faziam inválidos, dava-se início a uma nova era, um novo
tempo, as boas novas da salvação!
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“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho

unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna.” Jo. 3.16.
O Senhor Jesus Cristo estava no mundo, pela genealogia da mesma
linhagem de Davi, Abraão, Adão e Deus!
Curava, libertava possessos, dava visão a cegos, re4ssuscitava
mortos, sua doutrina é caminho de salvação até agora!

“Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão
por mim.” Jo. 14.6.
“Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo...” Jo. 10.9.
E esta porta ainda esta aberta, neste caminho você pode caminhar,
mas ninguém te obriga você é quem escolhe seu livre arbítrio.
Note caro (a) amigo (a) que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador
entre Deus e os homens e sem Ele nada podemos fazer.
Ele é o sacrifício perfeito o cordeiro de Deus dado em sacrifício
único por Deus em favor de sua culpa, da minha, de toda humanidade!
Ele é o segundo Adão através Dele temos paz com Deus novamente.
Quero dizer que você está no caminho verdadeiro e você se faz uma
pessoa sábia, pois caminha para cima a fim de evitar o inferno embaixo.
“Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas o genuíno leite

espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação.”
I.Pe.2.2.
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Filhos de Deus
Quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e nos
batizamos por desígnio de Deus, nossos pecados são perdoados, pois assim
esta escrito nas Sagradas Escrituras.
Então tudo se faz novo, entretanto; o mundo ao nosso redor agirá com
hostilidade à nossa presença, porque estaremos no mundo, mas não
pertenceremos a ele, pois renascemos nos Céus, e o príncipe deste mundo e
seus aliados investirá sobremaneira contra nossa alma, pois não deseja
perdê-la para o Reino de luz.
“Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o

reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos
pecados.” Cl. 1.13.14.
“Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai; permanecei, pois.
Na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder.” Lc. 24.49.
O Espírito Santo é o poder de Deus em você caro (a) leitor (a), é a
autoridade espiritual para expulsar demônios, curar enfermos, repreender o
mal em qualquer aspecto. É o selo de Deus em sua vida, passagem de vida
eterna.
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“Esse vos ensinará todas as cousas; e vos fará lembrar tudo que vos
tenho dito.” Jo. 14.26. Esta unção nos ensina como andar neste mundo, nos
vestir, agir, falar.

“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de
Deus.” Rm. 8.14.
A Bíblia fala todos e não somente alguns, ou denominação A ou B.
Se você for guiado (a) pelo Espírito de Deus se torna um (a) filho (a)
de Deus. “O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos
filhos de Deus.” Rm. 8.16.
Existe uma alegria, certeza no coração, e assim vamos sendo
conduzidos nos pensamentos e nos caminhos mais altos do Senhor e
descobrimos os tesouros espirituais do Senhor, e a comunhão homem-Deus
é restabelecida, aquela perdida no paraíso, e isto é maravilhoso, é o
Evangelho da Salvação!
“Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se
tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só,

muitos se tornarão justos.” Rm.5.19.
Após sua iniciação ao batismo você se torna parte do corpo de Cristo
em sua igreja e assim a nova aliança deve se cumprir para teres, como direi
manutenção espiritual de pequenas falhas e faltas humanas que todos nós
somos merecedores, pois não há um justo sequer apenas um Jesus Cristo!
Este é o novo ritual: “Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e,
abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei; isto é
o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos
discípulos, dizendo: Bebei dele todos; porque isto é o meu sangue, o sangue

da [nova] aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de
pecados.” Mt. 26.26.27.28.
Alegre-se e glorifique a Deus pelo seu desígnio e pelo plano de incluir
sua vida caro (a) amiga (a) na eternidade!

“Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Nosso
Senhor Jesus Cristo.” I. Co. 15.57.
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Questionário

1)-A Escritura Sagrada são livros inspirados por Deus?

2)- Existe filhos da carne e filhos de Deus? (Explique).

3)- Explique a transformação da Terra e a morte existir?

4)- O que é um batismo no seu entendimento? (Explique).

5)- Como nos tornamos filhos de Deus?

Copie o questionário cole as respostas e envia-nos por E-mail com seu
endereço e receba em casa o certificado deste curso. Deus o Abençoe.
verbalizar@bol.com.br
Idealização: Maurício de Oliveira. Site: WWW.verbalizar.com.br
Fonte: Bíblia Sagrada Revista Atualizada – Etimologia Nomes Próprios
F. Universal nº629 – Imagens – WEB. “A Serviço de Jesus”

