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1 INTRODUÇÃO 

 

Teólogos, durante muito tempo, têm discutido e ainda discutem o significado 

da palavra batismo. Muitos livros têm sido escritos sobre esse assunto tão 

controvertido e polêmico. Diante desses problemas, é nosso objetivo, dentro das 

limitações, investigar para descobrir como e quando o batismo infantil foi aceito pela 

igreja cristã. Além disso, far-se-á um estudo de significado do batismo à luz da 

Palavra de Deus. O batismo infantil é um tema vasto, de maneira que ficará 

delimitado aos três primeiros séculos da era cristã, período em que o batismo bíblico 

foi acrescido de heresias e modificado.  

Será abordado a origem do batismo, a sua história e povos que praticavam 

uma forma de purificação através da água, antes de João Batista, o Precursor de 

Cristo. Tentar-se-á mostrar, através de fonte histórica, a transição do batismo por 

imersão para o de aspersão. E finalmente apresentar-se-á qual o único batismo 

verdadeiro de acordo com os ensinos de Jesus Cristo. 
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2 A ORIGEM DO BATISMO 

 

Em muitas tribos primitivas, para ser admitido ou para ser consagrada ao 

sacerdócio, ou ainda para obter a maioridade, era necessário submeter-se a uma 

forma de cerimônias que envolvia uma oferta de sangue do próprio candidato ou de 

um animal. Outras tribos usavam água ou fogo como um rito de purificação. O 

batismo com água era praticado por pagãos antigos como meio de purificação. 

Tertuliano diz que o batismo era usado pelos pagãos nos mistérios de seus 

deuses e “que devotos de Isis e Mitra foram iniciados ‘per Lavracrum’ através de 

uma fonte”, sendo batizados. Assim as coisas de Deus estavam sendo imitadas pelo 

Diabo e que foi encontrado, diz Tertuliano, “praticando batismo em seus súditos” 

(BROWN, 1965, p. 2). 

Os hinduístas, por sua vez, “desde a multimilenária origem de sua religião, se 

submergem nas águas do sagrado Ganges crendo que assim lavam suas culpas” 

(BROWN, 1965, p. 2). Os mitraístas também praticavam uma forma de abluções. 

“Criam purificar-se de suas culpas pelo ritual de abluções, e este batismo aliviava 

suas consciências da opressão de suas pesadas responsabilidades” (BROWN, 

1965, p. 2). 

Tomavam-se banhos sacros no Egito, no rio Nilo, na Babilônia, no Eufrates e 

na Índia, no rio Genges. O banho sacro era considerado importante, pois cria-se que 

tinha propriedades de purificação de impureza moral ou ritual, como também 

acréscimo das forças vitais e o dom da imortalidade. 

Para os judeus, as purificações através da água não eram desconhecidas. O 

culto de várias abluções (Hb 9:10). Arão e seus filhos antes de começarem seus 

ofícios sagrados foram lavados (Ex 29:4). Foi recomendado aos sacerdotes antes de 

entrarem para o serviço diário: “lavar-se-ão como água, para que não morram” (Lv 

30:20); o povo foi orientado para “lavar suas vestimentas” (Ex 19:10). O imundo que 

se aproximava do campo era ordenado lavar-se com água (Dt 23:11).  

A imersão na água como meio de purificação legal era recomendada para um 

leproso que sarou (Lv 14:8), para tirar impurezas sexuais (Lv 15:16, 18), em caso de 

contaminação por ter tocado num cadáver (Nm 19:19). Com esses banhos, 

pretendia-se realizar uma purificação legalista. Davi, depois de ter cometido adultério 

e assassinado Urias, em arrependimento exclamou: “Lava-me, completamente da 

minha iniquidade. [...] Lava-me, e ficarei mais alvo do que a nesse” (Sl 51:2 e 7). 
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Naamã “mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus; e 

a sua carne tornou, como a carne dum menino, e ficou purificado” (2Rs 5:14). 

Jeremias clamou: “Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas 

salva” (Jr 4:14). Dos prosélitos, era exigido imersão. 

 
Um dos passos em tornar-se um prosélito era completa imersão em 
água corrente para lavar as impurezas adquiridas durante o estado 
de pagão. [...] É provável que no curso do tempo o rito de lavar foi 
menos e menos considerado como um significado das imundícias 
físicas, e mais e mais como uma limpeza das impurezas espirituais 
do pecado (LANDMANN, 1969, v. 2, p. 68). 

 

O Talmud Babilônico declara que “quando um prosélito é recebido, ele deve 

ser circuncidado; e então quando está curado é batizado na presença de duas 

pessoas sábias, dizendo: Vede, ele é um israelita em todas as coisas” (BROWN, 

1965, p. 2-3). 

O que aceitava o judaísmo era recebido como na família de Abraão, num 

sentido legal. Lavar o corpo para os judeus significa imergir todo o corpo e se 

alguém mergulhava-se totalmente menos o seu dedo menor ele ainda era 

considerado impuro. Os israelitas, portanto, conheciam o novo nascimento. Jesus, 

porém, ensinou-lhes um significado mais profundo, mostrando-lhes que o novo 

nascimento era uma regeneração espiritual. Jesus disse para Nicodemos: “Na 

verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o 

reino de Deus” (Jo 3:3). O nascimento físico é o resultado de um homem e uma 

mulher. O nascimento espiritual, ao contrário, se realiza com a morte da carne. Se a 

semente não morrer, não crescerá nem produzirá frutos. Assim também os frutos do 

Espírito não poderão aparecer se não houver a morte do eu, do egoísmo. 

O batismo não é um rito de invenção cristã. Os essênios já praticavam a 

purificação por meio da água de fontes e rios, administrando o batismo depois de o 

noviço haver feito certo adestramento preliminar de três anos. Muitas purificações, 

observadas pelos essênios simbolizavam a purificação interior do coração humano 

pelo Espírito. 

João recebeu a ordem de “batizar com água” (Jo 1:33) e o faziam em Enon 

perto de Salim “porque havia ali muitas águas” (Jo 3:23). Pode ser que João teve 

algum contato com os essênios ou com a comunidade de Cunrã, pois distava duas 

ou três horas de distância do lugar que João batizava. João Batista apelava ao povo 
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para o arrependimento, teve uma vida acética, opunha-se à cultura judaica e a 

classe de juízes, tudo isto faz crer que morava perto de Cunrã e até é possível, diz 

Johannes Schneider (1965), “que saiu dentre eles”. 

Todos que se arrependiam eram batizados por João Batista. Giovani Papini 

(apud TAYLOR, 1967, p. 52-60) diz que João, “repreendia os pecadores que 

acorriam a si e os mergulhava na água do rio. [...] Mesmo assim, Jesus veio no meio 

da turba de pecadores imergir-se no Jordão”. Jesus Cristo também submeteu-se ao 

batismo de João, não que o necessitasse, mas para dar o exemplo. Aceitou o 

batismo então praticado e Seus discípulos batizavam do mesmo modo. Jesus foi 

batizado por imersão de acordo com o método aceito de purificações. Os quadros do 

batismo de Jesus, dos grandes mestres de pintura nos mostram erradamente, João 

Batista derramando água sobre a cabeça do Salvador ao invés de ser totalmente 

imerso nas águas do Rio Jordão (SALVAT, 1965, v. 2, p. 966). Jesus ao ser batizado 

por João deu Sua aprovação a missão do Batista e deu início a Sua própria missão 

de levar sobre si os pecados da humanidade. 
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2 O SIGNIFICADO DO BATISMO 

 

A poderosa mensagem de João Batista requeria arrependimento e reforma 

para alguém receber o batismo. A Palavra de Deus afirma que o povo vinha 

“confessar seus pecados” (Mt 3:6). Após o batismo João exortava as pessoas para 

que cressem “no que após ele havia de vir” (At 19:4). 

O Novo Testamento apresenta vários relatos sobre o batismo, todos em 

harmonia com a maneira de batizar de João Batista. Cristo deu um profundo e amplo 

significado do batismo: “Quem crer e for batizado será salvo” (Mc 16:16). No dia de 

Pentecostes os apóstolos instaram com o povo a se arrepender e a se batizarem (At 

4:4). “As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia (...) como 

cressem (...) batizavam, tanto homens como mulheres” (At 8:6 e 12). O próprio 

Simão creu e foi batizado (v. 13). O eunuco a seu pedido de batismo recebeu a 

resposta: “É lícito se crês de todo o coração.” “Creio”, ele disse com fé, “que Jesus 

Cristo é Filho de Deus.” Então, Filipe o batizou (At 8:37-8). Pedro apresenta o 

batismo como um rito de admissão na igreja, e a recepção do Espírito Santo (At 

2:38). Para Paulo, o batismo era um símbolo de purificação do pecado da morte e 

ressurreição de Jesus Cristo (Rm 6:4). Em seu evangelho, João apresenta a Cristo 

declarando “que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no 

reino de Deus” (Jo 3:5). 

  

2.1 Definição de batismo 

  

Os dicionários definem batismo como “aquele que é imerso” (WEBSTER´S, 

1973, p. 148). Bapto significa a – “uma submersão”, b – “imergir dentro de uma tinta 

para tingir”, c – “tirar água (baptizõ) é uma forma intensiva de bapto que quer dizer a 

– “submergir”; b – ‘aniquilar (uma pessoa sufocando-a na água ou afundar um 

navio)’” (SCHNEIDER, 1965, p. 1205). 

A palavra “batizar”, usada na fórmula de São Mateus 28:19 e 20 significa, 

literalmente, mergulhar ou imergir. Mesmo eruditos que pertencem a igrejas que 

batizam por aspersão reconhecem que a imersão era o modo primitivo de batizar. 

Na primitiva versão gótica, Ulfilas não transliterou, mas traduziu daupjan – latim 

merege, e em dois casos (Lc 3:21; 7:29) por ufdaupjan – submergere. 
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A primeira Bíblia do baixo saxão, 1470-80, verte Baptizo por doepen = dip, 

“imergir”. A Bíblia alemã de Augsburg (1473-1475) não transliterou, mas traduziu por 

taufen = “mergulhar”. Lutero (1522) traduziu baptizo por taufen = “imergir”. 

William Carey foi o maior linguista na história humana. Deu a tradução da 

Bíblia a um maior número de raças, povos e línguas do que qualquer outro tradutor e 

em todas as línguas traduziu fielmente baptizo = “imergir” (TAYLOR, 1967, p. 181-

182). Uma obra católica define batismo como “tomar banho de imersão”, “submergir-

se” (JEREMIAS, 1984, p. 84). 

Nos escritos da primitiva igreja o testemunho do batismo por imersão é 

abundante. Eis alguns: O Pastor de Hermas, começo do segundo século: “Eles 

entram com para dentro da água, e depois saem.” Justino Mártir: “Então eles 

recebem a lavagem com água.” Tertuliano: “Nós somos imergidos” (BROWN, 1965, 

p. 37). 

O batismo do Novo Testamento é claro: 1. O batizando e o oficiante entram 

ambos na água (At 8:38); 2. Pelo ato simbólico, o batizando é figuradamente 

sepultado (Rm 6:4); 3. Pelo mesmo ato é simbolicamente ressuscitado (Cl 2:12); 4. 

Depois do batismo, saem da água o ministro e o batizado (Mt 3:16; At 8:39); 5. Em 

tudo isto estamos associados com Cristo e fazemos o que Ele fez e nos mandou 

fazer (Rm 6:3; Cl 2:12 e os Evangelhos). 

No primeiro século a igreja batizava somente adultos, depois de terem sido 

bem instruídos na doutrina de Cristo (BROWN, 1965, p. 23). Além disso, era por 

imersão. O famoso escritor católico Pardo (1971, p. 16) escreve: 

 
S. João foi o primeiro a empregar o rito das imersões no Jordão. ... A 
princípio o batismo cristão era geralmente ministrado no Jordão, 
naturalmente ao se espalhar a igreja mais amplamente, também em 
casas particulares. Como o era de S. João, fazia-se por imersão da 
pessoa toda, que é o único significado da palavra no Novo 
Testamento. A simples infusão ou aspersão nunca foi mencionada. 
S. Paulo fez da imersão um símbolo do sepultamento de Cristo, e da 
emersão um sinal da ressurreição com Ele para uma nova vida: o 
batismo é um banho. 

 
Durante mil e trezentos anos o batismo foi geral e regularmente por 
imersão de uma pessoa na água e só em casos extraordinários por 
aspersão ou efusão, porém esta última prática era tida com proibida 
por aqueles que discutiam o assunto (BRENNER, s.d., 306). 
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2.2 O batismo é um testemunho da ressurreição de Cristo 

 

A sepultura vazia de José de Arimatéia confirma a ressurreição de Cristo do 

qual o batismo é um símbolo. “Se Cristo não ressuscitou”, diz Paulo: “vã e vossa fé” 

(1Co 15:17). Graças a Deus pela sepultura vazia, que nos traz ânimo, fé e 

esperança de vida eterna. Todos os salvos, em número de milhões, batizados nas 

águas dos mares, rios lagos e piscinas, nas cidades ou nos sítios, em igrejas ou ao 

ar livre, perante grande multidão ou no isolamento da mata, testificam da 

ressurreição de Cristo reproduzindo-a mediante o batismo de seus próprios corpos 

na sepultura simbólica de água. Afirma o apóstolo Paulo que “fomos, pois 

sepultados em Ele na morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado 

dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade da 

vida” (Rm 6:4). O batismo é o memorial da ressurreição de Cristo, e a certeza 

daqueles que morreram crentes em Jesus saírem do túmulo em celestial triunfo com 

corpos imortais. 

Adolf Deissmann, professor da Universidade de Berlim e membro do “Instituto 

Arqueológico do Reich da Alemanha” afirma que os cristãos pelo ato do batismo 

podiam compreender facilmente “a morte, sepultura e ressurreição com Cristo, 

porque, tendo sido batizados como adultos, tinham uma memória indelevelmente 

vívida da cerimônia como realizada pela imersão” (TAYLOR, 1967, p. 231). 

 

2.3 Santidade 

 

O batismo foi designado por Deus para ser um ato de sublime dedicação a 

Jesus Cristo. É um voto inesquecível de santidade. Publicamente o batizando 

demonstra a renúncia do mundo e das coisas do mundo. “O mundo está crucificado 

para mim”, diz Paulo, “e eu para o mundo” (Gl 6:14). O amor do mundo morreu para 

o batizando como ele também morreu para o mundo. Pelo batismo a pessoa aceita 

ser propriedade de Deus. “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas 

Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, 

o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim” (Gl 2:20). 

O batizando está plenamente identificado com Cristo em sua morte e libertado 

da vida ressurreta de Cristo, e por fim compartilha igualmente da vida eterna que 

Jesus trouxe do túmulo. Aquele que viver no pecado tornará seu batismo uma 
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mentira e hipocrisia. Se não viver na santidade é cínica hipocrisia. O batismo é um 

grande incentivo à vida coerente e santa que se encontra na Escritura Sagrada. 

 
Todos os que estudam a vida de Cristo e praticam os Seus ensinos 
são de tornar semelhantes a Ele. Sua influência será idêntica à Sua, 
revelando santidade de caráter. Palmilhando a vereda humilde da 
obediência, pela submissão à vontade de Deus, exercerão uma 
influência que atestará o progresso de Sua obra e a saudável pureza 
da mesma. Nessas almas perfeitamente convertidas o mundo terá 
um testemunho do poder santificador da verdade sobre o caráter 
humano (WHITE, 1978, v. 2, p. 394). 

 
2.4 Aceitação de membros 

 

O batismo é a porta de entrada na igreja. É a aceitação visível de novos 

membros que publicamente assumem a responsabilidade de viverem a vida como 

Cristo viveu, e se porventura, não cumprirem com esse compromisso, se tornam 

sujeitos à disciplina da igreja, ainda se comprometem de instruírem outros assim 

como eles foram instruídos na doutrina de Cristo. Prontificam-se a levar a 

mensagem de salvação a cada pessoa, a cada lar (Mt 28:19-20). Demonstram a 

universalidade da mensagem cristã. A grande “Magna Carta” de empreendimento 

missionário do cristianismo. 

 

2.5 Arrependimento 

 

O batismo é símbolo de arrependimento. Karl Barth rejeitou o batismo de 

crianças afirmando que “o batismo só pode ser administrado a pessoas que 

possuem uma fé consciente.” Schneider “rejeita o batismo como não tendo nenhum 

valor quando não é acompanhado de uma fé consciente da parte do batizando” 

(BORN, 1977, p. 165). 

“O batismo é um rito muito importante e sagrado, e importa compreender bem 

o seu sentido. Simboliza arrependimento do pecado e começo de uma vida nova em 

Cristo Jesus” (WHITE, 1982, p. 499). A multidão tocada pelo poder do Espírito 

Santo, no dia do Pentecostes, perguntou aos discípulos: “Que faremos, varões 

irmãos?” Pedro em nome do grupo disse-lhes: “Arrependei-vos, e cada um de vós 

seja batizado” (At 2:37-8). Isso nos mostra o batismo como um símbolo do 

arrependimento. 
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2.5 Permeado do Espírito Santo 

 

O batismo pode simbolizar a ação permeadora do Espírito Santo, a qual 

unifica todos os crentes em Cristo. Todos “bebem” da mesma “bebida espiritual” e é 

bem provável que isso é que fica subentendido no elemento do batismo, a saber, a 

água. Esse beber de uma única bebida espiritual indica a participação no Espírito 

divino, desfrutado tanto pelo indivíduo como pela comunidade da igreja. 

 

2.6 Frutos do Espírito 

 

Os frutos do Espírito devem ser vistos no candidato ao batismo como dos 

membros da igreja. João Batista recusou-se a batizar aqueles que não 

apresentavam os frutos do espírito na vida. Do público em geral, João exigia 

caridade e compaixão: “Aquele que tem duas túnicas, dê uma ao que não tem; e 

aquele que tem comida, faça o mesmo” (Lc 3:11). Dos publicanos, o Percursor 

requeria: “Não peçais mais do que vos está ordenado” (Lc 3:13). Honradez, preço 

fixo e justo, deve ser o lema de todo aquele que se deseja batizar, como daqueles 

que já o são. A palavra do cristão de ser: sim, sim, não, não. Para os soldados que 

anelavam o batismo, João disse: “A ninguém trateis mal nem defraudeis, a 

contentai-vos com o vosso soldo” (Lc 3:14). 

Contentamento, veracidade, justiça, honradez nas finanças, compaixão e 

liberdade são os frutos que devem aparecer na vida de cada seguidor de Jesus. 

 

2.7 Obediência 

  

O batismo é um ato de obediência, o qual visa, especificamente, mostrar ao 

mundo que o batizando assumiu uma nova lealdade. Dispõe-se a ser um aluno na 

escola de Cristo. Aceita o desafio de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele 

diz como Isaías: “Eis-me aqui, envia-me a mim.” Ou como Paulo: “Senhor, que 

queres que eu faça?” “Onde quer que me enviares irei e tudo quanto mandares farei. 
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2.8 Lavar da corrupção carnal 

 

Lavando-nos da corrupção carnal da velha vida. “Cheguemo-nos com 

verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; tendo os corações purificados da má 

consciência, e o corpo lavado com água limpa” (Hb 10:22). O coração é purificado 

pela aplicação do sangue de Jesus pela obra e graça do Espírito Santo. Depois são 

“lavados os nossos corpos com água limpa.” Esta lavagem simbólica do corpo é o 

batismo. 

 

2.9 Boa consciência 

 

“Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do 

despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma consciência para 

com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo” (1Pd 3:21). Pedro associa o batismo 

com a consciência. A consciência se torna boa pela paixão de Jesus Cristo, que nos 

purifica. Mas, depois de regenerada, a consciência é ativa, investigadora e operosa. 

Seu propósito é santo e enérgico, coloca-se então à disposição do Senhor. 
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3 BATISMO NO SEGUNDO E TERCEIRO SÉCULOS 

 

Dos doze discípulos do divino Mestre, apenas um, João, o discípulo do amor, 

teve morte natural, por volta do fim do primeiro século. Mas a religião do Nazareno 

estava solidamente estabelecida e em franca expansão, apesar de ser perseguida 

pelo poder romano e odiada pelos judeus. Neste período, as heresias não puderam 

penetrar no seio da igreja, porque os apóstolos haviam fielmente pregado o puro 

evangelho de Jesus Cristo. “O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos” (1Jo 1:3). 

Os cristãos do primeiro século, infelizmente, não possuíam escola de teologia. 

Graças a Deus pelas nossas escolas de primeiro e segundo grau, como também 

pelos cursos superiores, onde nossos filhos recebem toda orientação necessária 

para serem úteis a Deus e Pátria. Como a igreja primitiva não possuía essas 

escolas, não é de se admirar que os erros invadiram a igreja. O apóstolo Paulo 

predisse uma apostasia e que já tinha começado em seus dias. Falando aos anciãos 

de Éfeso, disse: 

 
Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre o Espírito vos 
constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que Ele 
resgatou com o Seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois 
da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não 
perdoarão ao rebanho; e que dentre vós mesmos se levantarão 
homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos 
após si (At 20:28-30).  

 
Para a igreja de Tessalônica, Paulo escreveu: 

 
Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim 
sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do 
pecado, o filho da perdição. O qual se opõe, e se levanta contra tudo 
o que se chama Deus, ou se adora; de sorte que se assentará, como 
Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. (...) Porque já o 
ministério da injustiça opera: somente há um que agora resiste até 
que do meio seja tirado (2Ts 2:3-4 e 7). 

  

Paulo disse que em seus dias “já o mistério da injustiça opera” e João, uma 

geração mais tarde afirmou: “agora muitos se tem feito anticristos” (1Jo 2:18). Os 

cristãos da primitiva igreja possuíam uns poucos tratados que posteriormente foram 

chamados “evangelhos”, e poucas cópias manuscritas de velhas cartas de Paulo e 

Pedro que circulavam de lugar para lugar. O cristianismo foi uma ampla experiência 

pessoal espontaneamente participada pelo indivíduo. Pelo testemunho pessoal dos 
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cristãos, muitos pagãos aceitaram o cristianismo; retiveram, porém, alguns de seus 

pensamentos pagãos. Filósofos também abraçaram a religião de Jesus Cristo, 

sendo colocados em posição de responsabilidade na igreja. Lamentavelmente não 

trocaram totalmente a sua maneira de pensar, pois seus escritos evidenciam que 

não abandonaram todos os conceitos pagãos. 

Muitos espúrios evangelhos e epístolas apareceram nos primeiros anos da 

igreja. Geralmente levavam o nome de um apóstolo ou de um importante líder, 

porém, o estilo da escrita e as absurdas histórias de magia e milagres eram 

evidências de rústica ficção. 

A crescente influência pagã foi sentida dentro da igreja. Hatch declara que “a 

influência dos mistérios, e os cultos religiosos foram análogos aos mistérios... eles 

modificaram em alguns importantes cumprimentos os sacramentos cristãos do 

batismo e da eucaristia” (BROWN, 1965, p. 9). 

Os mistérios, fazendo parte da vida do povo, foram substituídos pelos pais da 

igreja pelo ritual batismal. Desde o terceiro século o batismo tornou-se um dos 

secretos mistérios da igreja. O Didaquê, ou a Teologia dos Doze Apóstolos, 

documento do começo do segundo século afirma: 

 
Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água 
corrente. Porém, se não tens água corrente, batiza então em outra 
água; e se não podes em fria, então em morna. Porém, se não tens 
nem uma nem outra, então derrama três vezes água sobre a cabeça, 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo (BROWN, 1965, p. 10). 

 

Editores Católicos Romanos desta obra acrescentaram no rodapé uma nota: 

“Batismo era usualmente pela imersão de todo o corpo”. Justino Mártir escreveu uma 

apologia para sua nova fé, o cristianismo, na qual descreve o batismo como sendo 

uma prática de seu tempo. Entre outras coisas mencionadas que aqueles que 

desejam ser batizados “são instruídos a orar e a rogar a Deus com jejuns, para a 

remissão de seus pecados, nós oramos e jejuamos com eles. Então são levados por 

nós onde há água, e são regenerados da mesma maneira como nós o fomos [...] 

Esta lavagem é chamada iluminação [...]” (BROWN, 1965, p. 10). 

Muitos ritos análogos de mistérios pagãos penetram os ensinamentos do 

cristianismo. Tertuliano sinceramente admite: “Nós somo três vezes imersos, 

fazendo somente maior o sinal que o Senhor tem apontado no Evangelho” (BROWN, 

1965, p. 10).  
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Basil (apud BROWN, 1965, p. 11), do quarto século, é mais preciso em sai 

declaração: 

 
Nós não estamos, como é bem conhecido, contentes com que o 
apóstolo ou o evangelho tem registrado; mas, ambos antes e depois, 
dizemos outras palavras como tendo grande importância para o 
mistério, e estas nós derivamos dos ensinamentos verbais. 

 

Foram feitos alguns engrandecimentos para o rito batismal, introduzidos pelos 

pais da igreja. Dentre estas amplificações destacam-se os seguintes: o efeito da 

água sobe o candidato era considerado mágico. Sempre que possível a água devia 

ser corrente e abençoada. Cipriano escreveu: “É então que a água seria primeiro 

purificada e santificada pelo sacerdote, que pode levar pelo batismo os pecados do 

homem que é batizado” (BROWN, 1965, p. 11) 

Tertuliano afirma que a benção sobre a água troca-a magicamente. Para 

Cirilo de Alexandria, “a água é transformada ou trocada em sua natureza, pelo 

Espírito Santo, para uma espécie de divina e inefável poder” (ROBERTS; 

DONALDSON, s.d., v. 3, p. 236). Cipriano denominou-a “água da salvação.” A água, 

portanto, tinha um efeito sobrenatural sobre o candidato. O Papa Leão, o Grande, 

(apud BROWN, 1965, p. 11) declarou: 

 
Batismo faz uma troca não somente na água, mas no homem que a 
recebe, em consequência disso Cristo recebe-o, e ele recebe a 
Cristo; e depois do batismo ele não é mais o mesmo que era antes; 
mas o soeu corpo que é regenerado é feito a carne de Cristo que foi 
crucificado. 

  
Em virtude do efeito mágico da água, cedo na história do batismo, aceitou-se 

a ideia que o batismo não podia ser repetido. O bispo Alexandre viu um grupo de 

meninos brincando na praia, imitando o rito batismal. Anastácio por brincadeira 

batizou vários de seus amiguinhos. O bispo Alexandre examinou os meninos e 

aceitou o batismo como genuíno, colocando os meninos na escola para serem 

instruídos sacerdotes. 

Desta maneira foi ensinada a heresia da salvação por meio da água em vez 

de o ser pela fé em Cristo Jesus através do arrependimento. Assim pessoas eram 

batizadas sem estarem convertidas totalmente. Tertuliano categoricamente afirmou 

que sem batismo ninguém consegue a salvação. O batismo não salva ninguém, mas 

a pessoa submete-se ao batismo como uma demonstração de que recebeu a 
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salvação através da fé no sacrifício de Jesus Cristo realizado na crua do Calvário. O 

batismo desenvolveu-se num sacramento tornando-se um dos mistérios da religião 

Cristã. 

O seguinte ensinamento foi de que a pessoa regenerada pelo batismo não 

podia perder a graça, mesmo que o desejasse. Este ensinamento é contrário a 

Santa Escritura, porque a própria Bíblia nos apresenta casos de pessoas que uma 

vez conheceram a graça de Deus e assim mesmo se perderam; como exemplo 

temos o profeta Balaão. Se não há salvação sem batismo, por que não forçar as 

pessoas ao batismo? Desta maneira se estaria fazendo um eterno favor ao 

candidato ao batismo. Schaff (apud BROWN, 1965, p. 12) diz que esta prática data 

do tempo de Justiniano. Carlos Magno ofereceu aos saxões a escolha de serem 

massacrados pelas tropas ou serem batizados pelos sacerdotes. 

Achavam alguns que o jejum era indispensável para o batismo. “Antes do 

batismo, deixe que aquele que batiza e aquele que será batizado jejuar. [...] Você 

requererá da pessoa a ser batizada jejuar um ou dois dias” (ROBERTS; 

DONALDSON, s.d., v. 3, p. 177). 

A Enciclopédia Britânica (apud BROWN, 1965, p. 13) descreve o rito batismal 

nos primeiros séculos, como segue: a) Eles foram submetidos a um exame e 

preparo, como hoje nas igrejas ocidentais os jovens são preparados para a 

confirmação; b) Eles foram repetidas vezes exorcizados, a fim de livrá-los do receio 

da mancha da adoração dos demônios; c) Alguns dias ou até mesmo semana com 

antecedência o credo lhes era recitado; d) Seguiam uma ação de ungir, executada 

no oriente com o óleo dos catecúmenos abençoado somente pelo sacerdote, no 

ocidente com a saliva do sacerdote aplicada sobre os lábios e ouvidos; e) Renúncia 

a Satanás. Os catecúmenos vieram para o ocidente a pronúncia disto; então 

voltaram para o oriente recitando o credo; f) Eles entravam na fonte, mas não eram 

habitualmente imersos, e o sacerdote recitava a fórmula batismal sobre eles à 

medida que vertia água, geralmente três vezes sobre suas cabeças; g) Eles eram 

completamente ungidos com crisma ou óleo perfumado, o sacerdote recitando uma 

fórmula apropriada. Os diáconos ungiam os homens, suas diaconisas as mulheres; 

h) Eles usavam vestuário branco e muitas vezes grinalda para a cabeça; i) Eles 

recebiam o sinal da cruz na testa, o bispo usualmente mergulhava seu dedo polegar 

na crisma e dizia: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz seja contigo; 

j) A primeira comunhão continuava com leite e acrescida de mel; k) Frequentemente 
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a água na fonte era exorcizada, abençoada e a crisma derramada na água, bem 

antes do catecúmeno entrar na água. 

Hipólito, no Canon XIX, dá alguns dos regulamentos para o batismo na 

primeira parte do terceiro século: O candidato é dirigido para o lado ocidental e 

renuncia Satanás. Unção pelo presbítero com o óleo do exorcismo. O candidato 

encara o oriente, e declara sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, entra 

na água, e o presbítero coloca sua mão sobre a cabeça do candidato, imergindo-o 

três vezes, perguntando-lhe em cada imersão se ele acredita nas três pessoas da 

Abençoada Trindade [...]. Então, o presbítero unge-o com o óleo de ação de graça, 

em nome da Trindade, e em forma da cruz, na testa, na boca, peito, corpo todo, 

cabeça e face. O candidato é enxugado, vestido e introduzindo na igreja. O bispo 

coloca com oração suas mãos sobre as cabeças de todos que se batizaram. O bispo 

assinala cada um deles na testa com o sinal da cruz, dá para cada um o beijo da paz 

[...]. Os candidatos participam então do leite e mel [...]. Agora são considerados 

Christiani perfecti – perfeitos cristãos (BROWN, 1965, p. 14). 

Robinson afirma que havia pelo menos vinte e duas diferentes partes da 

cerimônia batismal. Na preparação, doze: cinco na administração em si, e mais cinco 

depois da cerimônia estar concluída. Tertuliano confessou que eles fizeram “um 

tanto mais amplo penhor do que o Senhor tem anunciado no evangelho”. 

Outro assunto discutido foi a validade do batismo de heréticos. Para Estefano, 

bispo de Roma, todo batismo tinha validade. Cipriano, na África, insistiu no 

rebatismo para as pessoas que deixaram as suas heresias para entrar na igreja 

ortodoxa. Cipriano ainda insistiu, no Sínodo do Cartago, realizado provavelmente 

entre 218 a 222, no rebatismo para aqueles que tinham sido batizados por heréticos. 

O papa Estefano não concordou com isto, dizendo que estava seguindo a prática 

primitiva. Cipriano reconheceu que estava contra a tradição, mas insistiu que a 

tradição foi “uma humana e ilegal tradição” (BROWN, 1965, p. 15). 

A Bíblia nos apesenta pessoas que foram batizadas logo após a conversão. 

Como exemplo, o carcereiro de Filipos que atônito perguntou a Paulo e Silas: 

“Senhores que é necessário que eu faça para me salvar?” Os apóstolos 

responderam: “Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa” (At 16:29 e 

31). Naquele mesmo dia à meia-noite foi batizado. O eunuco que se encontrou com 

Felipe na estrada onde havia água foi batizado. A exigência que os apóstolos faziam 

era: explicita fé em Jesus Cristo. Repetiam as palavras de Jesus: “Quem crer e for 
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batizado será salvo” (Mc 16:16). No segundo e terceiro séculos, os dirigentes 

começaram a discutir em que data batizar. A igreja influenciada pelo paganismo 

realizava o rito batismal em datas especiais, tidas como a Páscoa, Natal e 

Pentecostes. 

Nestes três primeiros séculos da era cristã, o batismo pelo sangue foi outra 

inovação que penetrou a igreja. Pessoas martirizadas para satisfazer a sede de 

sangue do povo, embora não batizadas, foram consideradas batizadas em seu 

próprio sangue. Fulgêncio admite que ninguém pode ser salvo sem batismo, “exceto 

aqueles que são diante do nome de Cristo batizados em seu próprio sangue” 

(BROWN, 1965, p. 15). Cipriano refutou esta prática dizendo: “Não deixe ninguém 

dizer ‘que o que aceita martírio é batizado em seu próprio sangue’” (BROWN, 1965, 

p. 15). 

Tertuliano (apud BROWN, 1965, p. 15) era a favor do batismo pelo sangue. 

“Nós temos de fato, igualmente, uma segunda pia batismal, de sangue. [...] Este é o 

batismo que ambos permanecem no lugar do banho frontal quando este não tem 

sido recebido, e restaurado quando perdido”. 

Para as pessoas doentes, era administrado o “batismo clínico” sendo 

aspergidas uma vez que não podiam ser imersas. O concílio de Neocesaréia 

declarou: “Se alguém se batiza quanto está doente [...] ele não pode ser promovido 

para o presbitério senão pelo seu subsequente zelo e fidelidade ou por falta de 

homens” (FULTON, 1872, p. 15-6). Cipriano (apud BROWN, 1965, p. 16) admitiu o 

batismo clínico com estas palavras: 

 
Você também perguntou, caríssimo filho, o que eu pensava sobre 
aqueles que obtém a graça de Deus na enfermidade e fraqueza, se 
eles devem ser contados cristãos legítimos, pois não são lavados 
mas aspergidos com a água da salvação... Nem deveria perturbar 
qualquer um que pareça doente a ser aspergido ou afusado. [...] 
Onde parece que a aspersão de água também prevalece igualmente 
com a lavagem da salvação. 

  
Esta citação nos leva a duas conclusões: Primeiro, efusão e aspersão são 

considerados igualmente eficazes. Segundo, batismo não é a imersão de todo o 

corpo, como a Escritura ensina, mas simplesmente a aplicação de água mágica 

sobre a cabeça do candidato. 

Cristo recomendou aos discípulos batizarem em “Nome do pai, e do Filho e 

do Espírito Santo” (Mt 28:19). Nos três Primeiros séculos até isto foi modificado. Os 
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motanistas, por exemplo batizavam em nome do “Pai, do Filho, de Montano e de 

Priscila.” Os arianos já batizavam em nome do Criador e das criaturas. Enquanto os 

anomeanos batizavam “e nome do incriado Deus e em nome do Criado Filho, e em 

nome do Santíssimo Espírito, procriado pelo criado Filho” (BROWN, 1965, p. 16). 

Assim, vê-se que o batismo ensinado pelo Salvador e praticado pelos 

apóstolos estava tão acrescido com formas pagãs, que estava muito longe do 

batismo bíblico, que foi completamente superado pelas liturgias pagãs. 
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4 BATISMO INFANTIL 

 

4.1 A favor do batismo infantil 

 

Os Evangelhos sinóticos apresentam o belo quadro de Jesus abençoando as 

crianças. Diz o relato Sagrado: 

 
E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos 
repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, 
indignou-se, e disse-lhes: Deixai vir os meninos a Mim, e não os 
impeçais; porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo 
que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de 
maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os em Seus braços, e 
impondo-lhes as mãos, os abençoou (Mc 10:13-6). 

 

É lastimável que esta linda narrativa, tão simples e tocante, seja usada com a 

finalidade de provar o batismo de crianças.1 A Bíblia claramente declara que Jesus 

não batizou esses meninos. Porque João, o discípulo amado, afirma, sem rodeios, 

que Jesus nunca batizou a ninguém. O apóstolo abre parênteses na sua declaração 

de que Jesus “fazia e batizava mais discípulos do que João,” a fim de explicar 

(“Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os Seus discípulos”) (Jo 4:2). Se Jesus 

não batizava, então está claro que esses meninos não foram batizados por Ele. 

Quem então os batizou? Os discípulos batizavam em lugar de Seu Mestre. Não é 

lógico crer que eles tenham batizado esses meninos, porque se desassociaram do 

incidente e repreendiam as mães que traziam os meninos. Só Jesus defendeu-os, 

mas nunca batizou alguém, adulto ou meninos. 

Vamos examinar todos os verbos existentes nesta passagem para ver se 

encontramos a ideia de batizar. “Traziam-lhe” = batizar? “Tocasse” = batizar? 

“Reprendiam” = batizar? “Indignou-se” = batizar? “Disse-lhes” = Batizar? “Deixai” = 

batizar? “Não os impeçais” = batizar? “Receber” = Batizar? “Entrará” = batizar?. Em 

todos estes verbos não encontramos nenhuma autorização de Jesus para realizar o 

batismo, nem em todos os verbos juntos. 

Os Evangelhos apresentam, muitas vezes, o batismo e as crianças, mas os 

dois juntos nunca são comentados, mas não há o mínimo indício de Jesus ter 

batizado as crianças que abençoou. William Wall, um dos maiores defensores em 

toda literatura do batismo infantil, admite, falando de João Batista, e podemos dizer 

                                                             
1 Ver Apêndice ao final deste trabalho. 



21 

o mesmo de Jesus Cristo, que “não há de fato nenhuma expressão mencionada de 

qualquer criança ser batizada por ele” (BROWN, 1965, p. 24). 

Aqueles que defendem o batismo infantil mencionam Orígenes e Cipriano. 

Também citam como um endosso da prática um relatório de Justino Mártir: “Muitos 

homens e mulheres, que tem sido discípulos de Cristo desde a infância, 

permanecem puros na idade de sessenta ou setenta anos” (BROWN, 1965, p. 24). 

Por “discípulos de Cristo desde a infância,” entendem alguns, que se refere ao 

batismo na infância. 

Irineu (apud BROWN, 1965, p. 24) escreveu cerca do ano 185 A.D. “Jesus 

veio para salvar todos através dEle próprio... Infantes, crianças, meninos, jovens e 

velhos. Ele passou por isso através de cada idade, tornando-Se um infante para 

infantes, deste modo santificando infantes”. Esta é a primeira expressa referência 

que se encontra a respeito do batismo de crianças (BROWN, 1965, p. 24). 

Tertuliano, escrevendo no fim do segundo século como o mais recente dos 

pais da igreja que aborda o assunto do batismo de crianças, se mostra contrário à 

prática. Francamente admite que “protelar o batismo é preferível; principalmente no 

caso de criancinhas,” porque é coisa tão séria que é aconselhável postergá-lo até o 

caráter estar formado. Mesmo viúvas e jovens solteiros, segundo Tertuliano, foram 

considerados incapazes para serem batizados. “Se alguém entende a eficaz 

importância do batismo,” escreveu, “tomará então sua recepção mais do que sua 

demora; sólida fé assegurada para salvação” (BROWN, 1965, p. 25). 

Neander diz que “Nos últimos anos do segundo século, Tertuliano apareceu 

como um zeloso oponente ao batismo infantil, prova de que não era então 

usualmente considerado como uma ordenança apostólica [...]” (BROWN, 1965, p. 

25). 

Entre as provas mais convincentes de que o batismo infantil não era praticado 

na igreja primitiva, estão os pais da igreja que protelaram o seu próprio batismo. Era 

comum, naquela época, adiar o batismo até próximo da morte, pois criam que os 

pecados praticados depois do batismo eram imperdoáveis. Ambrósio, por exemplo, 

filho de pais cristãos, aos trinta e quatro anos ainda não era batizado. Como a igreja 

necessitasse de um bispo, ele foi eleito, batizado, consagrado, e elevado ao 

bispado, tudo realizado na mesma semana (BROWN, 1965, p. 25). 

Gregório de Nazianzus, como também seu amigo Basil, foram batizados 

adultos. Nectário foi batizado depois de ter sido eleito bispo de Constantinopla. 
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Crisóstomo batizou-se com mais de vinte anos. Constantino adiou seu batismo até 

pouco antes de sua morte. Jerônimo foi batizado depois dos vinte anos (BROWN, 

1965, p. 25). 

Orígenes foi o primeiro pai da igreja a defender o batismo infantil. Escreveu 

que “crianças também são pelo costume da igreja batizadas.” “Crianças são 

batizadas para o perdão dos pecados” (BROWN, 1965, p. 26). Ainda afirma que “a 

igreja tem desde os apóstolos a tradição de ministrar o batismo mesmo para 

crianças.” O historiador Harnack afirma que a “justificação mais prematura para o 

batismo de crianças, portanto, pode ser investigado em comparação com uma 

doutrina filosófica” (BROWN, 1965, p. 26). 

Cipriano (apud BROWN, 1965, p. 26) era a favor do batismo de crianças, e 

sempre que podia o favorecia ao máximo. “Circundado por sessenta e seis bispos 

do norte da África, decidiu que a criança não necessitaria esperar, mas ser batizada 

se necessário tão logo tivesse nascido”. 

O décimo sexto Concílio de Cartago em 418 foi o primeiro a prescrever o 

batismo infantil: “Se qualquer homem diz que recém-nascidas crianças não 

necessitam ser batizadas ... considera-o anátema” (BROWN, 1965, p. 27). As 

evidências históricas nos mostram que o batismo de crianças teve a sua origem no 

norte da África e pela influência de Agostinho logo penetrou o cristianismo. 

Agostinho escreveu: “o costume de nossa igreja mãe em batizar crianças não 

deve ser desconsiderado, não ser julgado desnecessário, nem crido ser nada mais 

do que a tradição dos apóstolos” (BROWN, 1965, p. 27). E se alguém perguntar, diz 

Agostinho, sobre a autoridade divina para o batismo infantil, “é muito razoável”, ele 

responde, “crer ser não outra coisa senão uma ordem pela autoridade dos 

apóstolos”. 

Com respeito à idade para o batismo, Basil diz que “qualquer tempo da vida é 

próprio para o batismo”, o que nos mostra que o batismo infantil em seu tempo não 

era ainda um dogma.  

Bennett concorda com Basil quando declara que “desde o quarto século a 

conveniência do batismo de crianças foi inquestionável, e sua prática não era rara, 

apesar disso, batismo adulto foi a prática mais comum para os seis primeiros 

séculos” (BROWN, 1965, p. 28). Não há nenhuma data fixa para a introdução do 

batismo de crianças. Sabe-se que ocorreu no terceiro século. 
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Entre as muitas variações que acompanharam a história do batismo, 
o mais importante foi a transição do adulto para o batismo infantil. [...] 
É abundante a evidência que a troca teve lugar no terceiro século. 
Esta mudança é uma das mais significativas que tem passado pela 
história da igreja. Batismo de adultos representam um princípio de 
individualismo, exigia inteligência como condição de arrependimento 
e fé, e um voto pessoal de obediência como uma base de sua própria 
administração (BROWN, 1965, p. 23-4). 

  

É certo que nos primeiros três séculos e também durante o período de 

Constantino, “o batismo adulto foi a regra”; além disso, exigia-se conversão 

verdadeira do candidato como condição para ser batizado. John Henry Cardinal 

Newman admite que “nem em Roma, nem na África, foi então imperativo dos pais 

cristãos, como é agora, de ministrar batismo para suas crianças” (BROWN, 1965, p. 

28).  

Na Espanha até o ano de 517, o batismo infantil não era praticado, quando 

sete bispos reunidos em Gerona, Catalina formularam dez regras de disciplina. Entre 

estas destacam-se: A quarta é um acordo para batizar catecúmenos somente na 

Páscoa e Pentecostes, exceto em caso de doença. Na quinta, os sete subscritos 

concordam em caso das crianças estarem enfermas, e não quiserem sugar o leite 

materno, se elas foram oferecidas para serem batizadas, mesmo que fosse o dia em 

que elas tivessem nascido. Esta é a primeira regulamentação de batismo de 

infantes, que foi feita na Europa (BROWN, 1965, p. 28). 

Com o pensamento de que sem o batismo e fora da igreja não há salvação, 

os padres não queriam que seus filhos ficassem fora do reino, assim batizavam 

crianças. Entretanto, com a entrada do batismo infantil na igreja, fez-se necessário a 

inovação de outras doutrinas. Sem o seu conhecimento, pelo batismo, um bebê 

torna-se cristão, é razoável iniciá-lo dentro da igreja com o seu consentimento. Foi 

assim que começou a confirmação. A enciclopédia Católica explica: “Quando o 

batismo infantil tornou-se habitual, a confirmação não era administrada até que a 

criança tivesse alcançado o uso da razão” (BROWN, 1965, p. 28). 

A crença num “limbo” (lugar para onde vão as crianças mortas antes do 

batismo) foi outra inovação que penetrou na igreja. Naturalmente, sem nenhuma 

base na Palavra de Deus. 

Se uma criança se torna cristã pelo batismo é próprio que ela participe da 

Ceia do Senhor. Este costume foi seguido por muitos anos e ainda o é na Igreja 

Oriental. Cipriano nos conta um incidente que ocorreu com uma pequena criança 
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que não quis tomar os símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Ela 

terminantemente recusou, virando a sua face e comprimindo fortemente os seus 

lábios. O diácono forçou-a a tomar o sacramento do copo, o que a fez soluçar e 

vomitar (BROWN, 1965, p. 29). 

A igreja Ocidental condenou esta prática. O Concílio de Trento, em 1545, 

enfatizou: “Se alguém disser que a comunhão da Eucaristia é necessária para 

pequenas crianças, antes de terem chegado aos anos de discernimento, considera-o 

anátema” (BROWN, 1965, p. 30). 

Com o batismo infantil difundindo-se cada vez mais, a igreja teve que fazer 

várias inovações como, por exemplo, a dos padrinhos. Como a criança não podia 

responder às perguntas, alguém, então devia responder por ela. A madrinha e o 

padrinho eram considerados protetores da criança e dali em diante responsáveis 

pelo seu desenvolvimento moral. 

 

4.2 Oponentes ao batismo infantil 

 

A heresia com relação à doutrina do batismo foi um dos muitos erros que 

pouco penetrou na igreja durante os três primeiros séculos. Homens santos, porém, 

se levantaram para defenderem as puras verdades de Cristo. Entre os que se 

opuseram ao batismo infantil estão os paulicianos da Armênia, que provavelmente 

datam dos tempos apostólicos. Insistia sempre no batismo mediante pública 

profissão de fé, e em geral praticado por imersão. Os novacianos e donatistas do 

segundo século, reagiram fortemente contra o batismo infantil, como também os 

jovianianos e vigilancianos do oitavo século (MUIRHEAD, 1949, v. 3, p. 128). 

Os pedrobrusianos opuseram-se igualmente ao batismo infantil. Seu 

fundador, Pedro de Bruis, em 1120 começou a pregar as suas doutrinas, afirmando 

que pessoas não podiam ser batizadas até que chegassem ao uso de sua razão. 

Desta maneira rejeitou o batismo infantil. 

Os valdenses, povo santo e trabalhador, perseguido e massacrado só porque 

tinham o desejo de viver o evangelho de Cristo, vários deles se opuseram 

tenazmente ao batismo infantil. 

Meno Simons, fundador dos menonitas, depois de testemunhar a decapitação 

de um homem por ter sido rebatizado, foi impressionado a estudar na Bíblia a 

questão do batismo infantil. “Não pôde encontrar prova para ele nas Escrituras, mas 
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viu que o arrependimento e a fé eram tudo que se exigia como condição para 

receber o batismo” (WHITE, 1981, p. 252). Em sua obra Fundamental Book of True 

Christian Faith, publicada em 1539, ele manteve “a ideia espiritual da igreja, como 

uma comunhão das santas verdades, e a necessária consequência desta ideia, a 

rejeição do batismo infantil” (BROWN, 1965, p. 101). 

Os batistas sempre foram a favor do batismo por imersão. Por ocasião da 

batalha de Waterloo não havia nenhum batista na França; no entanto eles levaram 

esta doutrina bíblica a praticamente o mundo todo. Carey levou-a para a Índia e 

Judson para a Birmânia. Falando do batismo infantil diz Albert Henry Newman (apud 

BROWN, 1965, p. 102): 

 
Batistas tem sempre observado batismo infantil não simplesmente 
como uma desautorizada e inútil inovação, mas como envolvendo um 
radical desvio do propósito de Cristo na instituição da ordenança: 
suplantando o batismo dos crentes, fazendo antecipar o símbolo a 
objeto simbolizado, atacando a raiz do regenerado membro de igreja, 
cuidando trazer a população inteira para uma comunidade 
cristianizada para a sociedade da igreja, e tornando possível e 
benéfica união Estado-igreja. 

  
Devemos dar graças a Deus por que em todas as épocas o Criador teve, e 

sempre terá, homens dispostos a defenderem, com aptidão, a fé que uma vez foi 

entregue aos santos. A história dá testemunho da fortaleza e heroísmo desses 

homens. Louvado seja o Senhor. 
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5 BATISMO NA IGREJA ADVENTISTA HOJE 

 

Quando o nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui na Terra, Ele se preocupou 

com a disseminação do Evangelho de Deus. As seguintes passagens bíblicas o 

demonstram: “E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinado nas sinagogas 

deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e 

moléstias entre o povo” (Mt 9:35). “Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que 

Ele anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui 

enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia” (Lc 4:4-3). 

Lucas, o amado médico, diz que Jesus “andava de cidade em cidade, e de 

aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus; e os doze 

iam com Ele” (Lc 8:1). Jesus, como evangelista, levou os doze com Ele para que se 

tornassem também evangelistas. Enviou-os de dois em dois, não para batizarem, 

mas para anunciarem o evangelho do reino de Deus. Mais tarde, enviou igualmente 

os setenta com a mesma ordem. 

“Era desígnio do Salvador que depois de subir ao Céu, para ali interceder em 

favor dos homens, Seus seguidores prosseguissem com a obra por ele iniciada” 

(WHITE, 1983, p. 12). Era desejo de Jesus que Sua Igreja e todos os Seus 

seguidores aceitassem a responsabilidade de evangelizar o mundo. Entre os sinais 

do fim está a pregação do evangelho. “Mas importa que o evangelho seja 

primeiramente pregado em todas as gentes” (Mc 13:10). “[...] e este evangelho do 

reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá 

o fim” (Mt 24:14). 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia procura por todos os meios cumprir a 

ordem de Jesus esboçada em Mateus capítulo 28 e o verso 19. É ainda, felizmente, 

uma igreja missionária. Como prova de que tem desejo de levar o evangelho a cada 

pessoa transcrevemos alguns parágrafos do documento chamado “Evangelização e 

a terminação da obra”, estabelecido no Concílio Anual de 1976. 

Uma recapitulação de nossa história, nossa teologia e a direção providencial 

de Deus até o presente pode apenas aprofundar nossa convicção de que o objetivo 

singular desta organização como um todo, é proclamar ao mundo inteiro o 

Evangelho eterno de Jesus Cristo no contexto das três mensagens angélicas de 

Apocalipse 14. 
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Satanás atacará a igreja de dentro e de fora, com o objetivo de fazê-la perder 

de vista seu verdadeiro rumo. Consegui-lo-á se nos puder manter ocupados com 

coisas secundárias que, embora importantes, não representem a verdadeira missão 

da igreja. Entretanto, apesar de nossos fracassos, continuamos em sociedade com 

Deus. 

Há muito programas e projetos excelentes que, com vantagem, podem ser 

usados no contexto pré-evangelístico, tais como os que se relacionam com o regime 

alimentar, com o fumo, com a assistência social, etc. Contudo, apesar de quão úteis 

possam ser – se não conduzirem à experiência do novo nascimento em Cristo e à 

aceitação da mensagem de Deus como apresentada pela Igreja Remanescente – 

serão um consumo de tempo, talento e dinheiro da igreja e suas forças, sem 

alcançar o objetivo final de salvar o homem para a eternidade. 

Portanto, as administrações deveriam demonstrar, preceito e exemplo, que os 

programas da igreja serão apoiados com recursos e atenção, apenas na medida em 

que apoiem o comprimento da missão básica da igreja. Devemos demonstrar nossa 

dedicação a nosso objetivo evangelístico, dando-lhe a mais alta prioridade no uso de 

nosso tempo pessoal e de conjunto, talentos e meios. 

É erro crer que o evangelismo é optativo, que é uma das tantas tarefas que a 

igreja tem em mãos. Isso é um fatal engano. O sangue e a vida da igreja é a 

evangelização; sem ele a igreja não pode existir. A igreja foi organizada para 

evangelizar e sua singular missão é “Levar o evangelho ao mundo”. A igreja que o 

desconhece, define erroneamente, sepulta ou estrangula a vasta e maravilhosa 

forma chamada evangelismo, põe a faca sob sua veia jugular, porque falha naquilo 

que é o único objetivo de sua existência. Se permitirmos que o conceito da 

preeminência da evangelização envolva cada ato realizado pela igreja, manteremos 

as prioridades no lugar certo. Qualquer atividade que substitua o evangelismo dentro 

da igreja é seguramente uma ferramenta de Satanás e é ilegítimo. A saúde e a 

vitalidade da igreja têm relação direta com a saúde e a vitalidade de seus esforços e 

seu êxito evangelístico. 

Espera-se que o grande corpo de ministros da Divisão, das Uniões, Campos 

Locais, Instituições e os que estão ocupados em outros tipos de trabalho deem 

prioridade de seu tempo, talentos, energias e planificação às tarefas evangelísticas, 

de acordo com os dons recebidos de Deus através da pregação, do testemunho 

pessoal e do ensino. Como um meio de tornar essa prioridade possível, deve ser 
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dada maior atenção às vozes de leigos experientes na estrutura da organização, de 

maneira que aqueles que são chamados e ordenados ao ministério possam dedicar-

se, eles mesmos, a essas tarefas. 

Os administradores de Associações e Missões e os dirigentes das igrejas 

locais deveriam dedicar a maior parte de seu tempo na elaboração de planos 

eficazes para um evangelismo espiritual, em vez de ocupar-se com detalhes e 

assuntos diversos. O senso de missão e dedicação à evangelização do mundo de 

maneira sem precedentes, apresentado à Igreja por dirigentes corajosos, produzirá 

verdadeiro reavivamento e reforma (AESCHLIMAN, 1982, p. 34-5). 

Cada ano, como consequência da pregação do evangelho eterno em todo o 

mundo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebe milhares de pessoas como 

membros através do batismo. A igreja não está interessada em batizar todo mundo, 

mas sim tremendamente preocupada em evangelizar todo o mundo. Para isso a 

igreja mantém cursos, tais como o SALT, cursos de verão no IAE, cursos para 

obreiros voluntários ministrados pelos departamentais dos campos e pastores 

distritais, para que os nossos assalariados e voluntários recebam toda a orientação 

para levarem mais almas ao santo batismo.  

Os principais métodos da igreja adventista em conduzir pessoas ao batismo 

são: 1. Conferências realizadas pelos evangelistas; 2. Conferências dirigidas pelos 

pastores; 3. Conferências feitas pelos jovens e leigos; 4. Escolas Sabatinas filiais, 

estudos bíblicos; 5. Classe batismal em cada igreja e grupo; 6. Classe batismal nas 

escolas de primeiro e segundo grau; 7. Classe Batismal nos clubes de 

desbravadores; 8. Pode-se dirigir uma classe batismal para as senhoras auxiliadas 

pela Sociedade Beneficente de Senhoras; 9. Cursos de A voz da Profecia; 10. 

Colportores descobrindo interessados. 

 

5.1 Igreja Adventista do Sétimo Dia 

 

Para uma pessoa ser batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, requer-se: 

1. Arrependimento. O batismo simboliza a morte e o sepultamento da vida 

anterior, e a ressurreição de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, espera-se da 

parte do seguidor de Jesus um sincero arrependimento e completo abandono das 

coisas do mundo que o separava de Deus. A Bíblia diz: “Arrependei-vos, e cada um 
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de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo [...]” (At 2:38). Seguindo a regra 

bíblica e o exemplo de Jesus Cristo, a Igreja Adventista só batiza por imersão. 

2. Conversão. A palavra de Deus diz: “Que, quanto ao trato passado, vos 

despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano; e 

vos renoveis no espírito de vosso sentido” (Ef 4:22 e 23). A salvação não está em 

ser batizado, em ter o nosso nome nos livros da igreja, nem em pregar a verdade. 

Mas em uma viva união com Jesus Cristo para ser renovado no coração, fazendo as 

obras de Cristo em fé e trabalho de amor, na paciência, na mansidão e na 

esperança. Toda alma unida a Cristo será um missionário vivo para todos os que o 

rodeiam (WHITE, 1978, p. 318). 

3. Fé. “Quem crer e for batizado será salvo [...]” (Mc 16:16). 

 
Nossos irmãos do ministério falham decididamente quanto a fazerem 
sua obra segundo a maneira indicada pelo Senhor. Deixam de 
apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Não obtiveram 
experiência mediante a comunhão pessoal com Deus, ou um 
verdadeiro conhecimento do que constitua o caráter cristão; assim, 
são batizados muitos que não se acham aptos para essa sagrada 
ordenança, mas que se acham enlaçados com o próprio eu e com o 
mundo. Não viram a Cristo nem O receberam pela fé (WHITE, 1978, 
p. 318-319). 

 

A Igreja Adventista enfatiza o fato de que é tão importante batizar como 

educar para conservar na fé. 

 
Quando os homens e mulheres aceitam a verdade, não temos de 
distanciá-los e abandoná-los, para não sentir nenhuma preocupação 
futura por eles. Devem ser atendidos. Devem ser levados como uma 
carga sobre a alma; devemos velar sobre eles como mordomos que 
devem prestar conta (WHITE, 1978, p. 318). 

 

Como seria bom se todos aqueles que batizam permanecessem no seio da 

igreja. Mas lamentavelmente um grande número depois de alguns anos deixa a 

igreja e volta ao mundo. Damos a seguir as principais causas da apostasia: 

Candidatos mal preparados. Nas séries de conferências a pressa pelo pouco 

tempo que durará a campanha, ou por falta de equipe humana que os doutrine de 

uma forma conscientizada, produz resultados negativos. Os distritais muitas vezes 

são pressionados a alcançarem os seus alvos de batismo, e como resultado batizam 

pessoas mal preparadas. Necessitamos qualidade e quantidade nos conversos que 

levamos a Cristo. 
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Batizar prematuramente aos crentes. Devemos estar seguros de que um 

catecúmeno conhece e vive a doutrina e os princípios do evangelho antes de levá-lo 

a um passo tão significativo.  

Falta de visitação. Antes do batismo a pessoa recebe muitas visitas de muitos 

membros da igreja, o que geralmente não acontece depois do batismo. 

Frequentemente as maiores provas são enfrentadas depois do batismo. 

Falta de ensino e trabalho missionário. A inatividade, o não estar adestrado e 

ocupado em ganhar outros fazem com que a piedade do membro se atrofie e 

termine logo longe do Senhor. Damos abaixo uma tabela numérica dos novos 

membros aceitos por batismo e profissão de fé, comparada com as apostasias e 

membros de paradeiro desconhecido dos anos 75 a 80 no campo mundial 

(AESCHLIMANN, 1982, p. 78). Se quisermos membros que permaneçam na igreja 

então devemos alicerçá-los na fé, cimentá-los em Cristo, ensinar-lhes a que 

obtenham alimento espiritual por si mesmos, para que possam estar arraigados em 

Cristo. Tudo isto deve ser feito porque o valor de uma alma é incalculável.  “Somente 

à luz da cruz pode calcular-se o valor da alma humana” (WHITE, 1979, p. 224). Na 

igreja Adventista costuma-se celebrar a cerimônia do batismo nas seguintes 

ocasiões: 

 1. Sábado de manhã: 

a) A cerimônia ocupa todo o serviço do culto. 

b) A cerimônia é uma parte do serviço. 

 2. Sábado à tarde em uma reunião especialmente convocada. 

 3. Na noite do sábado ou domingo como parte de uma série de conferências. 

 4. Qualquer dia da semana, quando é uma ocasião especial. 

 É bom seguir as seguintes indicações: 

5. O programa do batismo deve estar bem organizado e planejado. 

6. Os diáconos e diaconisas devem saber exatamente a parte que lhes 

corresponde. 

7. Os preparativos físicos, especialmente que tenha água no batistério, devem 

ser feitos com suficiente antecedência. 

8. Os candidatos ao batismo devem ter sido instruídos previamente acerca do 

vestuário (o melhor são túnicas), e sobre a maneira do batismo. 

9. O tema em ocasião do batismo deve ser curto, não mais de 15 minutos. 
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10. Em toda reunião batismal é interessante fazer um apelo e obter os nomes 

das pessoas que responderam, e os seus endereços. 

11. Esforça-se a fim de que a duração de toda a cerimônia não ultrapasse de 

uma hora e quinze minutos. 

Na Igreja Adventista, a cerimônia batismal pode ser realizada por todo pastor 

ordenado, pelos pastores ordenados jubilados, porém a administração do campo 

precisa ser informada do fato. Com autorização prévia do presidente do campo, os 

anciões da igreja também podem administrar o rito batismal. A esse respeito, o 

manual diz o seguinte: “na ausência de um pastor ordenado, é costume que o 

ancião combine com o presidente da Associação ou da Missão local antes de 

realizar o batismo dos que desejam unir-se à igreja” (IASD, 1980, p. 83). 

Como é sabido, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não batiza recém-nascidos. 

Mas batiza menores que tem capacidade de compreender a verdade de Cristo. O 

Espírito de Profecia chama a atenção de que é necessário exercer cuidado com o 

batismo de juvenis; também recomenda que não devem ser impedidos quando eles 

sentem o chamado de Jesus em seus corações. 

Nunca deixes que vossos filhos suponham que não são filhos de Deus 

enquanto tiverem idade bastante para serem batizados. O batismo não torna cristãs 

as crianças, tampouco as converte; é apenas um sinal exterior que demonstra 

sentirem dever ser filhos de Deus, reconhecendo que creem em Jesus Cristo como 

Seu Salvador e que daí por diante viverão para Ele. 

Os pais cujos filhos desejam batizar-se tem uma obra a fazer, já examinando-

o a si próprios, já instruindo conscienciosamente os filhos. Pais e Filhos devem 

avaliar os compromissos que por ele assumem. Consentimento no batismo dos 

filhos contraem em relação a eles a responsabilidade sagrada de despenseiros, para 

guiá-los na formação do caráter. Comprometem-se a guardar com especial interesse 

esses cordeiros do rebanho, para que não desonrem a fé que professam. 

E quando enfim raiar a época mais feliz de sua existência, e, amando de 

coração a Jesus, desejarem ser batizados, procedei com reflexão. Antes de os fazer 

batizar, perguntai-lhes se o principal propósito de sua vida é servir a Deus. Ensinai-

lhes então como devem começar; muito depende dessa primeira lição. Mostre-lhes 

com simplicidade como prestar o primeiro serviço a Deus. Explicai-lhes o que 

significa entregar-se a si mesmo ao Senhor e, ajudados pelos conselhos dos pais, 

proceder como manda Sua Palavra (WHITE, 1962, p. 499-500). 
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6 CONCLUSÃO 

  

Ao concluirmos esta modesta pesquisa, pergunta-se: quando pode uma 

pessoa ser submetida ao rito batismal? A Palavra de Deus nos diz que quando se 

sente tristeza por um mal ato praticado, isto é, arrepender-se e consequentemente 

converter-se está então apto para o batismo e ser admitido como membro da igreja. 

Portanto não há propriamente uma idade para o batismo, o que se exige é fé 

(“Quem crer e for batizado será salvo” [Mc 16:16]), arrependimento (“Arrependei-vos, 

e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo {...}” [At 2:38]), e 

conversão (“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os 

vossos pecados {...}” [At 3:19]). Isto demonstra que criancinhas não podem ter fé, 

nem se arrepender e muito menos se converter; consequentemente, não podem ser 

batizadas. Porém, todo aquele que preenche estes requisitos é aceito como 

candidato ao batismo. 

Muitas versões da Bíblia traduzem S. Mateus capítulo 3 e verso 3 por 

“imergido” ou “mergulhado”. Se no tempo do apóstolo Paulo fosse comum o batismo 

por aspersão, ele não teria representado o batismo como uma sepultura (Rm 6:4), o 

que é uma forte evidência de que os cristãos primitivos praticavam o batismo por 

imersão. 

Não há em toda a Palavra de Deus a mais leve sombra de aprovação ao 

batismo de criancinhas. E, além disso, o batismo infantil reduz o cristianismo a um 

sistema de práticas religiosas sem vida. A criança, pelo batismo infantil, é unida à 

igreja sem o seu consentimento, tirando, assim, a sua liberdade e fazendo com que 

os padrinhos creiam por ela por “procuração”. Por fim, o batismo infantil é uma 

tradição romana, um pilar do vasto sistema eclesiástico da igreja católica. 

Reconhecemos que não esgotamos o assunto, mas desejamos a todos que 

lerem este trabalho que sejam impressionados com o Espírito Santo, com a 

necessidade do batismo por imersão, para viverem uma nova vida em Cristo Jesus. 
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7 APÊNDICE 

 

Por vários séculos, os teólogos têm discutido o significado da palavra grega 

baptiso. Volumes em conta têm sido escritos sobre o modo de batizar. Neste artigo 

nos propomos por alto à crítica textual, e ocupar-nos com as próprias fontes antigas 

– a literatura católica romana autorizada e as antigas relíquias arqueológicas, que 

demonstram, acima de qualquer dúvida, como a igreja primitiva administrava o rito. 

Basta dizer, de passagem, que muitas versões das Escrituras Sagradas 

traduzem Mateus, capítulo 3, verso 3, por “imergido” ou “mergulhado.” Um dos 

antigos cânones da igreja (Cânon II do XVII Concílio de Toledo, Espanha, 694 A.D.) 

projeta uma réstea de luz sobre a forma de batismo. Declara: 

 
Embora no início da Quaresma a administração geral do batismo 
devesse cessar, não obstante a ordem eclesiástica exigisse que no 
mesmo dia fossem fechadas as portas do batistério, ... no dia da 
ressurreição do Senhor, mesmo assim foram elas abertas (RAMIRO, 
1981, v. 6, p. 297). 

 
E segue o comentário deste cânon: 

 
Este cânon ordena que no início da Quaresma os batistérios sejam 
fechados. ... Antigamente os batistérios não eram o que chamamos 
pias batismais. ... Nos primeiros dois séculos da igreja dificilmente se 
encontraria um lugar especial do batismo a não ser o que as 
circunstâncias proviam nas casas, rios, fontes ou em qualquer outro 
lugar. Mas logo que os imperadores se converteram ao cristianismo, 
e a igreja começou a edificar templos suntuosos, foram também 
construídos edifícios para a administração do batismo. ... Chamavam 
a estes lugares ‘batistérios’, e os gregos lhes chamavam ‘lugares de 
iluminação’; pois os antigos muitas vezes davam ao batismo o nome 
de iluminação (RAMIRO, 1981, v. 6, p. 597). 

 
Estes edifícios formavam um prédio separado mas contíguo à igreja; 
e como os dias em que era ministrado o batismo eram poucos, e 
grandes o número de iluminados, os batistérios deviam ser, portanto, 
amplos e espaçosos; ... geralmente em cada batistério haviam dois 
conclaves, ou habitações, um para homens e outro para mulheres. 
No centro estava localizado uma fonte, ou receptáculo para água, 
muitas vezes chamada ‘piscina’ (o tanque, ou literalmente, o “viveiro 
de peixes”) de ordinário redonda, em que os candidatos eram 
submersos, a água vinha a essa piscina (ou viveiro de peixes) 
através de canais. Depois do sexto século começaram a pôr os 
batistérios dentro da igreja; e mais tarde o rito da imersão foi 
abandonado, e uma nova forma adotada, diferente em muitos 
aspectos do antigo rito. ... Quanto à forma e ornamentação dos 
batistérios, persista embora alguma incerteza, Fleury, apoiado por 
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Anastásio, Gregório de Tours e Durando, diz o seguinte: ‘O batistério 
era ordinariamente redondo, com uma bacia a que se ia ter por 
escadas, para entrar na água. Era precisamente um banheiro, mais 
tarde reduzido ao tamanho do volumoso bloco de mármore ou 
porfírio, e finalmente ao da pia como é usada atualmente (RAMIRO, 
1981, v. 6, p. 598). 

 
Em Tarrasa, Espanha, existe uma velha igreja que conserva ainda sua 

vetesta fonte batismal, com 3x4 metros. Há tempos num dia feriado, a 

municipalidade imprimiu um folheto contendo fotografias das vistas em torno da 

cidade, tanto antigas como modernas, com a respectiva descrição, do qual ditamos 

o seguinte: 

 
Ao lado desta igreja se acha o batistério de S. Miguel, obra rara, de 
mérito indiscutível, construído, conforme alguns, no quinto século, e, 
segundo outros, no oitavo ou nono. Crê-se que servisse para batismo 
por imersão. Há uma cripta formada por três naves que poderiam ter 
sido tumbas dos mártires ou talvez outra fonte para batizar mulheres, 
por imersão. 

 
Outra autoridade católica declara: 

 
No centro desses pátios exteriores havia uma fonte, ou cisterna, para 
blusões, que antigamente eram feitas com profusão. ... Escritores 
antigos falam frequentemente dessas fontes. Anastácio, na vida de 
vários papas, enumera muitas dessas, feito pelos papas nos pátios 
das basílicas romanas. ... Dentro ou fora das igrejas havia um lugar 
chamado baptisterion (banheiro ou batistério), com uma fonte ou 

bacia em que ministrado o sacramento do batismo. Este ainda existe 
em algumas das catacumbas, como por exemplo no cemitério de 
Sta. Priscila. ... Era chamado o ‘lugar de iluminação, fonte sagrada, 
banheiro divino, piscina espiritual; e outros nomes semelhantes, 
encontradiços nas obras dos santos padres. ... Nos batistérios 
haviam fontes de largas dimensões, tanques (ou viveiros de peixes), 
sendo possível mergulhar-se neles os batizados; porque é bem 
sabido que naquele tempo este sacramento era ministrado por 
imersão, à imitação de Cristo, que entrou nas águas do Jordão para 
recebê-lo de S. João Batista. Havia batistérios com uma fonte, ou 
tanque, para homens, e outra para mulheres. As diaconisas ficavam 
incumbidas de auxiliar as mulheres ao entrar na água e sair dela. ... 
No batistério de S. João de Latrão, Sixto III, no quinto século, 
ordenou que fosse colocada a inscrição que existe hoje: ‘Nasce aqui 
de semente augusta, a raça consagrada ao Céu, que o Espírito 
Santo gera nestas fecundas águas. ... Vós, que renascestes nesta 
fonte batismal, habilitai-vos para o reino do Céu. A vida eterna é 
inacessível aos que nasceram apenas uma vez. ... Pecador, se 
desejais purificar a alma, submergi-vos neste sagrado banheiro; suas 
águas receberão o velho homem, e delas emergirá o novo  (PRAT, 
1929, p. 77).  
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Não nos é possível saber quando foram construídos os primeiros 
batistérios, mas tanto o seu nome como a forma provêm de fontes 
pagãs. Lembra-nos um dos departamentos de banho nas termas. ... 
O antigo tipo de batistério, que ainda existe, é encontrado nas 
câmaras das catacumbas em que havia água para batismo. Esses 
lugares eram por vezes espaçosos; o de Priscila, nas catacumbas 
romanas, tem ao lado outro compartimento maior, usado talvez pelos 
acólitos do rito batismal; o do cemitério Ponciano conserva traços de 
decoração no mural do sexto século. ... Com a construção de 
edifícios para o culto cristão, um prédio especial foi levantado para as 
cerimônias de iniciação. Geralmente em forma de círculo, ou 
polígono, continha no centro a fonte batismal; um passeio circular 
fornecia lugar para ministros e testemunhas. ...A imersão foi aos 
poucos cedendo terreno à infusão, embora no sul o costume de 
imergir crianças ao batistério persistisse ainda por muito tempo 
depois de começar no norte a prática da infusão. ... A disposição do 
batistério requer apenas ligeira consideração. Um lanço de escada 
levava à fonte redonda ou poligonal (piscina ou tanque) que estava 
abaixo do nível do solo, e por vezes se elevava um pouco acima 
deste por meio de um parapeito de pedra (FANNING, 1907). 

 
A maneira comum de batismo na era apostólica foi a imersão, 
conforme é demonstrado não somente pela figura traçada por S. 
Paulo em Romanos, capítulo 6, verso 3 e 1Coríntios capítulo 10, 
verso 2, mas também pelo ensino dos apóstolos. Os últimos 
prescrevem a imersão nos casos comuns, mas concordam com a 
aspersão em circunstâncias excepcionais, quando não existir água 
perto em suficiente quantidade para permitir o batismo à maneira 
primitiva. Pode-se  claramente inferir daí que, conquanto desde o 
início o batismo fosse geralmente por imersão, a feição essencial do 
rito era o uso da água e não na maneira de ser aplicado” 

(MCGIFFERT, 1897, p. 542). 

 
O famoso escritor católico Doling escreve: 

 
S. João foi o primeiro a empregar o rito da imersão no Jordão. ... A 
princípio o batismo era geralmente ministrado no Jordão, 
naturalmente ao se espalhar a igreja mais amplamente, também em 
casas particulares. Como o era o de S. João, fazia-se por imersão da 
pessoa toda, que é o único significado da palavra no Novo 
Testamento. A simples infusão ou aspersão nunca foi mencionada. 
S. Paulo fez da imersão um símbolo do sepultamento de Cristo, e da 
emersão um sinal da ressurreição com Ele para uma nova vida; o 
batismo é um banho (DOLLINGER, s.d., v. 2, p. 160). 

 
Do batismo do etíope é dito que ambos, ele e Filipe, desceram à água. “A 

verdadeira Igreja deve ser Apostólica”, disse o Cardeal Gibbons. “Esse atributo ou 

característica da Igreja implica que a verdadeira Igreja deve sempre ensinar 

doutrinas idênticas às ensinadas pelos apóstolos” (GIBBONS, 1905, p. 69). 
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De todo o coração concordamos com isso e sem hesitar afirmamos que 

quando uma igreja aberta e claramente ensina e pratica outras coisas que não as 

ensinadas pelos apóstolos, não é a igreja apostólica. 
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