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AOS CANDIDATOS AO BATISMO EM ÁGUAS 

1 - Palavra introdutória do Pastor  

Antes de tudo, é importante que você saiba que o batismo em águas não é um simples ritual religioso, 
pois o verdadeiro cristianismo não é ritualista. O Senhor Jesus Cristo não criou uma religião com base 
em sistemas rígidos de liturgias. O que ele iniciou (e confiou aos Apóstolos para eles darem 
prosseguimento) foi uma forma inovadora de comunicação direta do homem com Deus, através da 
Nova Aliança, firmada e confirmada em princípios muito claros e objetivos:  

 A Graça de Deus, revelada em Seu Filho Unigênito, que apresentou a Si mesmo como sacrifício 
vivo e substitutivo em favor dos homens reconhecidamente pecadores; 

 A Fé salvífica – condição única para a redenção da raça humana –, que ilumina e transforma a 
mente daquele quem tem Cristo como Senhor e Salvador; e qualifica-o para o novo nascimento; 

 A Escritura, expressão viva e eficaz da Palavra de Deus, que é o elemento norteador das ações 
do homem para manutenção da cidadania celeste.  

Ao experimentar o novo nascimento, o cristão recém-convertido inicia uma vida de fé, cujo testemunho 
mais forte diante da sociedade é o batismo nas águas – simbolismo da morte e sepultamento para a 
ressurreição em Cristo (cf. Rm 6.1-14) – que demonstra ante o mundo a decisão do crente em tornar-
se um verdadeiro discípulo do Senhor.  

É exatamente isto que ocorrerá em sua vida, no dia do seu batismo. Ao cumprir essa primeira 
ordenação (ou sacramento) do Senhor, você se habilitará para um segundo cerimonial, também 
ordenado por Jesus Cristo: a “Ceia do Senhor”. 

A sua primeira participação na Ceia do Senhor, ocorrerá logo após o batismo, no mesmo local onde 
este for ministrado. Logo, seja bem-vindo ao batismo. Seja bem-vindo à Ceia do Senhor! 

2 - Passos a serem observados e seguidos para o Batismo  

 Leia com atenção o roteiro de estudo bíblico (item 3). Ele será a base da reflexão no culto 
de doutrina que antecederá à data do batismo, na sua congregação (não deixe de comparecer 
a esse culto, pois nele os candidatos ao batismo estarão prestando sua Profissão de Fé). 

 Leia, também, o Estatuto e o Regimento Interno da ADEMP, disponibilizados nos Links abaixo.  
É importante você conhecer a constituição e as normas da igreja da qual irá tornar-se membro.  

 Os candidatos ao batismo deverão, ainda, observar os seguintes pontos:  

 Serão batizadas pessoas que tiverem uma convicção perfeita de que renunciaram ao pecado 
e estiverem dispostas a viver uma vida de santidade ao Senhor;  

 Serão batizadas pessoas que se dispuserem a obedecer: à orientação doutrinária da Palavra 
de Deus; às normas estatutárias e regimentais da Igreja; e às orientações emanadas da 
ADEMP, através dos seus órgãos colegiados e/ou do seu pastor;  

 A aprovação dos membros da igreja é condição indispensável ao batismo. 

 Compareça ao local da realização do batismo, impreterivelmente, até 15min antes do horário 
marcado para o início do evento. 

3 - Breve Roteiro de Estudo Bíblico  

 Simbolismo 1: A água é um símbolo da purificação. Para, Agostinho, no batismo ela ”é um sinal 
visível de uma graça invisível” (o Novo Nascimento  Jo 3.5-8).  

 Simbolismo 2: O batismo é o símbolo da 'graça invisível' na vida do pecador (trata-se da 
“lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo” que deve anteceder ao ato 
batismal  Tito 3:5). 



  

 Simbolismo 3: O batismo é símbolo: do 'sepultamento' com Cristo pelo "batismo na morte"; da 
'ressurreição' dentre os mortos para o andar "em novidade de vida"  Rm 6.4; Cl 2.12.  

 Simbolismo 4: Nesse sentido, é importante observar que o batismo está pré-figurado no AT (no 
dilúvio e na arca, ou seja, no batismo e na igreja  1 Pe 3.18-22).  

 No contexto do NT, o "batismo do arrependimento para remissão dos pecados" (Mc 1.4; Lc 3.3) 
era o centro da 'pregação' de João (At 13.24); vir às águas era a aceitação pública das verdades 
eternas e a busca da graça de Deus (Mt 3.7).  

 Sob a ótica espiritual, a 'Profissão de Fé' é um ato público confessional (At 8.12; 37-38) que 
qualifica para o batismo.  

 Sob o ponto de vista legal, a 'Profissão de Fé' é o ato no qual os membros da igreja colhem 
elementos para fundamentar sua concordância em receber um novo membro na organização 
eclesiástica. 

4 - Orientações Adicionais 

1. Sua bata batismal será entregue minutos antes da realização do batismo. Ela é propriedade da 
ADEMP e deverá ser devolvida logo após a cerimônia.  

2. Para o seu bem-estar pessoal, deverão ser vestidas roupas confortáveis sob a bata 
(preferencialmente, calça e camiseta para os homens; e bermuda e camiseta para as mulheres; 
em cores claras). 

3. Nenhum objeto metálico deverá ser usado por ocasião do batismo (até mesmo óculos, relógio e 
cinto com fivela deverão ser evitados).  

4. O uso de tênis é opcional; o piso do local onde será realizado o batismo não oferece risco de 
ferimento aos pés.  

5. Por fim, leve consigo um conjunto completo de vestuário para ser usado após o batismo. 

5 - Cerimonial do batismo:  

Os ministros seguirão para o local do batismo seguidos dos candidatos e demais presentes. 

No local, os candidatos (já devidamente vestidos com suas batas) se postarão ao lado esquerdo dos 
oficiantes; e os demais presentes, do lado direito. 

Da liturgia preliminar, constarão: 

 Oração introdutória. 

 Cântico do hino 389. 

 Leitura de textos bíblicos: Mt 28.18-20 e At 2.38-42. 

 Apresentação nominal dos candidatos. 

 Palavra do ministro oficiante. 

 Cântico do hino 447. 

 Descida dos oficiantes para as águas, seguidos dos candidatos (todos os demais permanecerão 
em atitude de adoração, enquanto os candidatos forem batizados); 

 Oração de conclusão da cerimônia. 

6 - Celebração da Ceia do Senhor. 

Imediatamente após o ato batismal, os batizados retornarão para o local anterior, onde participarão da 
ceia do Senhor, que será celebrada para todos os que dela puderem participar. 
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http://www.ademp.com.br/
http://www.ademp.com.br/documentos/batismo.pdf
http://www.ademp.com.br/documentos/estatuto1.pdf
http://www.ademp.com.br/documentos/ri2022.pdf

