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Reflexão



Caminho, 
Verdade e 

Vida
Cap. 158

FCX/Emmanuel - FEB 
Editora



Batismo
“E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.”

(Atos, 19: 5)

Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os 
tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas 
do batismo na fé.
O sacerdócio criou, para isso, cerimoniais e sacramentos. 
Há batismos de  recém natos, na Igreja Romana; em outros 
centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas.



No entanto, o crente poderia analisar devidamente o  
assunto,  extraindo melhores ilações com a ascendência 
da lógica. 
A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato 
de se aplicar mais água ou menos água ou com a 
circunstância de processar-se a solenidade exterior 
nessa ou naquela idade física do candidato.

Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram 
compreensíveis nas  épocas recuadas em que foram empregadas.



Sabemos que o curso primário, na instrução 
infantil, necessita de colaboração de figuras para 
que a memória da criança atravesse os umbrais do 
conhecimento.
O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz 
imensa claridade sobre a questão do batismo.
“E os que ouviram foram batizados em nome de 
Jesus.”
Aí reside a sublime verdade. 



A bendita renovação da alma pertence àqueles que 
ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, 
exercitando-lhes a prática. Muitos recebem 
notícias do Evangelho, todos os dias, mas somente 
os que ouvem estarão transformados.

Emmanuel/Francisco Cândido Xavier



Prece



Somente Cristo pode aliviar 
as pessoas de seus fardos.
Como isso pode ser  um 
alerta para mim?



Roteiro:



Tema 8– O batismo de Jesus. 

8.1 – Significados
8.2 - O Batismo de Jesus 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/TFVq2HreBh-
_cYZAdq2LF9qcGNWumMzE52rTfTBYvPKzs-
CAHDxn14IYX3sQUQzzxd2PgE6Zapuk8qDfgZxWivWvfRypH_CSViKDnzPqhRAQ-
pF3_TWuDQAYE-kZTGw8SWaPNOGOMgoGmjiyXVI



• Jesus é o MessiasIdeia Principal

Ideias 
Secundárias

Tema 8
o As referências sobre o Batismo
o Fenômenos mediúnicos
o Batismo: simbologia/significado
o A moral do Cristo



Método 
Kardequiano

Orientação de 
Emmanuel



Tema - 2.

📚📖🎯

VIVER

Sentir

CONHECER
Conheço através
dos meus sentidos!

VIVERVIVER

Me abro para SENTIR  Jesus
através de cada ação que vivencio
no bom e no bem...
Seja um simples sorriso.



Conhecer 
o Evangelho 

no seu contexto



Vamos nos transportar até
o Jordão?

VD: https://youtu.be/RffXc_TtBOg



1. CONHECER
1. Contexto inicial

8  – O Batismo de Jesus  (Mt. 3: 1-17)

O batizado de Jesus é o momento 
em que o Mestre Nazareno se 
apresenta ao mundo como o 
Messias aguardado. É quando, 
efetivamente, a sua missão tem 
início na Terra. O batismo, em si, 
foi apenas um formalismo ou ato 
simbólico.



1. CONHECER
1. Contexto 8.0  – O Batismo de Jesus  

MATEUS, 3:13-17

13 Nesse tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, 
a fim de ser batizado por ele. 14 Mas João tentava 
dissuadi-lo, dizendo: “Eu é que tenho necessidade de ser 
batizado por ti e tu vens a mim?”15 Jesus, porém, 
respondeu-lhe: “Deixa estar por enquanto, pois assim 

nos convém cumprir toda a justiça”. E João consentiu. 16
Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os 
céus se abriram e Ele viu o Espírito de Deus descendo 
como uma pomba e vindo sobre Ele. 17 Ao mesmo 
tempo, uma voz vinda dos céus dizia: “Este é o meu 
Filho amado, em quem me comprazo”. https://assets.ldscdn.org/18/48/1848d87ed8d05b199

1be278b180fc103c724f77c/john_baptizing_jesus_gre
g_olsen.jpeg



1. CONHECER
1. Contexto 8  – O Batismo de Jesus  

MARCOS, 1:9-11
9 Aconteceu, naqueles dias, 
que Jesus veio de Nazaré da 
Galileia e foi batizado por João 
no rio Jordão. 10 E, logo ao 
subir da água, ele viu os céus 
se rasgando e o Espírito, como
uma pomba, descer até ele, 11 e 
uma voz veio dos céus: “Tu és 
o meu Filho amado, em ti me 
comprazo”.

http://3.bp.blogspot.com/-1kCrB2BIOB8/UO15HDTP2-
I/AAAAAAAAAPg/-yicT8rjlJA/s1600/batismo-jesus.jpg



1. CONHECER
1. Contexto 8  – O Batismo de Jesus  

LUCAS, 3:21-22

21 Ora, tendo todo o povo recebido 
o batismo, e no momento em que 
Jesus, também, é batizado, 
achava-se em oração, o céu se abriu 
22 E o Espírito Santo desceu sobre 
ele em forma corporal, como 
pomba. E do céu veio uma voz: “Tu 
és o meu Filho; eu, hoje, te gerei!”

https://espalharoevangelhodoreinodosceushome.files
.wordpress.com/2019/09/the-baptism-of-jesus.jpg



1. CONHECER
1. Contexto 8.0  – O Batismo de Jesus  

JOÃO, 1:29-34
29 No dia seguinte, ele [João Batista] vê Jesus aproximar-se 
dele e diz: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo. 30 Dele é que eu disse: Depois de mim, num homem 
que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. 31. 
Eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a 
Israel, vim batizar com água”. 32 E João deu testemunho, 
dizendo: “Vi o Espírito descer, como uma pomba, vindo do 
céu, e permanecer sobre ele. 33 Eu não o conhecia, mas aquele 
que me enviou para batizar com água, disse-me: “Aquele 
sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que 
batiza com o Espírito Santo. 34 E eu vi e dou testemunho que 
ele é o Eleito de Deus”.

https://cdn.diocesecg.org/wp-
content/uploads/2020/01/151624261
0215162397652jttxmp.jpg



1. CONHECER
1. Contexto/o local

8.0 – O Batismo de Jesus

O deserto da Judeia.

{...] o deserto é região 
montanhosa a oeste do Mar 
Morto, que provavelmente inclui 
o Rio Jordão. João anunciava o 
reino, a justiça e a condenação. 
(Champlin. O Novo Testamento 
i9nterpretado versículo a versículo: p. 280) https://brasilgospel.club/jesus/joao-batista/joao-

batista/



1. CONHECER
1. Contexto

8.0 – O batismo de Jesus

O deserto da Judeia.

{...] O Deserto da Judeia é delimitado 

pelas Montanhas da Judeia a oeste e 
pelo Mar Morto a leste. É considerado 
um deserto pequeno (1.500 km2) mas 
contém muitas reservas naturais, sítios 
históricos, mosteiros e panoramas 
primitivos. (http://www.land-of-the-

bible.com/pt/node/398)

https://www.google.com/deserto-da-
judeia-fotos-do-lugar-onde-jesus-foi-
tentado-por-Satanas

tv.cancaonova.com/documen
tarios/o-deserto-da-judeia –
Mosteiro de S. Jorge, 
localizado no deserto da 
Judéia.



1. CONHECER
1. Contexto 8.0  – O Batismo de Jesus  

MATEUS, 3:13-17

13 Nesse tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, 
a fim de ser batizado por ele. 14 Mas João tentava 
dissuadi-lo, dizendo: “Eu é que tenho necessidade de ser 
batizado por ti e tu vens a mim?”15 Jesus, porém, 
respondeu-lhe: “Deixa estar por enquanto, pois assim 

nos convém cumprir toda a justiça”. E João consentiu. 16
Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os 
céus se abriram e Ele viu o Espírito de Deus descendo 
como uma pomba e vindo sobre Ele. 17 Ao mesmo 
tempo, uma voz vinda dos céus dizia: “Este é o meu Filho 
amado, em quem me comprazo”. 

http://www.diocesederondonopolis.org.br/2018/wp-
content/uploads/2020/01/maxresdefault-760x490.jpg



• Jesus é o MessiasIdeia Principal

Tema 8



1. CONHECER
1. Contexto 8 O Messias

“...E repousará sobre ele o Espírito 
do Senhor, o espírito de sabedoria 
e de entendimento, o espírito de 
conselho e de fortaleza, o espírito 
de conhecimento e de temor do 
Senhor.” (Is,11:2). 

A profecia de Isaías

E Jesus confirma: “O espírito do Senhor 
DEUS está sobre mim; porque o SENHOR 
me ungiu, para pregar boas novas aos 
mansos; enviou-me a restaurar os contritos 
de coração, a proclamar liberdade aos 
cativos, e a abertura de prisão aos presos.”  
(Is,61:1)



1. CONHECER
1. Contexto 8  – O Diálogo  

MATEUS, 3:13-17

13 Nesse tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, 
a fim de ser batizado por ele. 14 Mas João tentava 
dissuadi-lo, dizendo: “Eu é que tenho necessidade de ser 
batizado por ti e tu vens a mim?”15 Jesus, porém, 
respondeu-lhe: “Deixa estar por enquanto, pois assim 
nos convém cumprir toda a justiça”. E João consentiu



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fphoto.
geo.fr%2Fl-apocalypse-du-fleuve-jourdain-
15582&psig=AOvVaw1RAn7vyLIV5L1cXgdZARe_&ust=16345259
15645000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqGAoTCMjw
uNa50PMCFQAAAAAdAAAAABCzAQ



1. CONHECER
1. Contexto 8  – O Batismo de Jesus  

MATEUS, 3:16-17

Batizado, Jesus subiu imediatamente da 
água e logo os céus se abriram e Ele viu o 
Espírito de Deus descendo como uma 
pomba e vindo sobre Ele. 17 Ao mesmo 
tempo, uma voz vinda dos céus dizia: “Este 
é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo”. 

https://www.esbocandoideias.com/wp-
content/uploads/2013/07/Jesus-cristo-e-o-espirito-santo-
sao-deus.jpg



Ideias 
Secundárias

Tema 8

o As referências sobre o Batismo
o Batismo: simbologia/significado
o Fenômenos mediúnicos
o A moral do Cristo



1. CONHECER
1. Contexto 8.1 – O batismo: significados

O simbolismo do Batismo é muito antigo e 
ainda continua a ser utilizado por 
diferentes interpretações religiosas e 
filosóficas nos dias atuais. [...] é 
considerado como marco inicial de alguma 
iniciação espiritual, assinalada por formal 
e solenemente por práticas  ritualísticas. 
[...] é representativo de um novo estágio de 
vida, reintegrando-se à comunidade, 
porém transformado. abiblia.org



1. CONHECER
1. Contexto

8.1 – O batismo: significados

[...] O batismo era símbolo do arrependimento, 
e não do próprio arrependimento. Era algo 
para atrair a atenção do povo, preparando-o e 
orientando-o para  receber o batismo real, o 
batismo de Jesus Cristo, o ministério espiritual 
do Messias. Nesse ministério, reside o poder 
real que o batismo com água jamais poderia 
produzir. (Champlin. O N.T. interpretado versículo 
por versículo, vol. 1, Mateus 3:11, p. 283)

abiblia.org



1. CONHECER
1. Contexto

8.1 – O batismo: significados

O batismo, que João ministrava e a que 
JESUS se submeteu para exemplo, consistia 
na ablução, ou lavagem do corpo, fato 
material destinado a simbolizar a purifi-
cação da alma, pela humildade, pelo 
arrependimento, de que era prova a 
confissão pública das faltas e crimes 
cometidos, [...] a efetuar-se pelo batismo em 
fogo e em Espírito Santo. (Elucidações 

Evangélicas, Sayão, Antonio Luiz. p. 93. Mateus, 3: 1-17. 
FEB)

abiblia.org



1. CONHECER
1. Contexto 8.1 – O batismo: significados

As religiões orientais conhecem o 
banho de purificação em rios 
sagrados (Eufrates e Ganges).
O batismo cristão é um ato 
realizado uma só vez, que sela a 
recepção na Igreja cristã.
O batismo do Cristo significa 
simultaneamente purificação 
espiritual e descida do Espírito 
Santo



1. CONHECER
1. Contexto 8.1 – O batismo: significados

A proposta do Espiritismo de libertar
o ser humano da adoção de 
simbolismos, rituais e manifestações 
de cunho externos tem como 
finalidade ensiná-lo  a cultivar os 
valores imperecíveis do espírito, 
ampliando sua visão espiritual que 
identifica as causas e reflete as 
consequências.



1. CONHECER
1. Contexto 8.2 – O batismo de Jesus

Conforme as tradições judaicas, o Messias, que ninguém distinguia 
de outros homens, devia permanecer desconhecido até o dia em que 
seria manifestado como Messias, por Elias,  que havia voltado à 
terra. (Mt, 3:23-24; Jo, 5:35)

“Jesus inaugura o período em que se presta veneração a Deus em espírito 
e verdade, no santuário da consciência de cada um dos seus filhos”. (O 
Evangelho dos Humildes. Rigonatti, Eliseu, cap. 3)



1. CONHECER
1. Contexto

8.2 – O batismo de Jesus

JOÃO BATISTA:

“ Eu não o conhecia, mas para que ele 
fosse manifestado a Israel, vim batizar 
com água. 
E João testificou, dizendo: Eu vi o 
Espírito descer do céu como pomba, e 
repousar sobre ele”. (Jo, 1:31-32) 



1. CONHECER
1. Contexto 8  – O Batismo de Jesus  

MATEUS, 3:17

17 Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos 
céus dizia: “Este é o meu Filho amado, em 
quem me comprazo”. 

https://www.esbocandoideias.com/wp-
content/uploads/2013/07/Jesus-cristo-e-o-espirito-santo-
sao-deus.jpg



1. CONHECER
1. Contexto

8.2 – O batismo de Jesus

FILHO AMADO ???

1. Não significa o mais amado, mas o 
amado em sentido especial; 
2. Aos 30 anos Jesus completa-se, assim, 
aprendeu a ter comunhão com Deus.
3. Recebeu a visita do Espírito para 
aumentar o poder por ele  já 
desenvolvido.
4. Principal característica do seu 
ministério era o amor e a mansidão.

5. Jesus reconheceu e participou da comunhão 
com Deus Pai na qualidade de Filho de Deus.
6. Reconhecendo essa relação, estava pronto 
para comunicá-la aos homens.   (Champlin. O 
N.T. interpretado versículo por versículo, vol. 1, 
Mateus 3:17, p. 286)



1. CONHECER
1. Contexto 8.2 – O batismo de Jesus

Lições de Jesus:

Depois disso [...] Jesus avançava, 
não apenas com grande arrojo e 
eficácia sem par, mas também 
dotado de grandes forças 
espirituais, que assumiam muitas 
e variadas formas.

Provavelmente, a grande e maior lição aqui 
aprendida é que, Cristo agiu como homem 
ungido pelo Espírito Santo e, como homem cheio 
do Espírito, teve contato com a vida de Deus.
Ele mesmo afirmou que sua força e 
desenvolvimento espirituais  são possíveis a todos 
cristãos.      (Champlin. O N.T. interpretado 
versículo por versículo, vol. 1, Mateus 3:17, p. 286)



Meditar



INTERPRETAÇÃO 
À LUZ DO 

ESPIRITISMO

Tema  8.  O batismo de Jesus.



1. CONHECER
1. Contexto 8  – O Batismo de Jesus  

Quais fenômenos espíritas aconteceram no 
momento do batismo?

Fenômenos mediúnicos de efeito físico:

Pomba 
materializada, 
simbolizando o 
Espírito de Deus.

A voz materializada
(Pneumatofonia), 
afirmando que Jesus 
é o Messias Divino.



2.MEDITAR
1. Conversando com o texto. Como entender o termo Espírito Santo e 

o processo de purificação espiritual?

ESPÌRITO SANTO: [...] O conjunto dos Espíritos Superiores, dos Espíritos  
purificados, é o que devemos entender por Espírito Santo. 
Sendo uma coletividade, bem se pode, contudo, dizer que o Espírito Santo é 
uma entidade individual, conforme ensina o Espiritismo.
(L.E. Q: 256):

“À medida que os Espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres 
distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade 
da perfeição [...]Os Espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo 
coletivo [...]”  (Elucidações Evangélicas, Sayão, Antonio Luiz. p. 93. Mateus, 3: 1-
17. FEB)



2.MEDITAR
1. Conversando com o texto. Como receber o batismo através do  

“Espírito Santo” ?

O batismo em (através do)  Espírito Santo, as criaturas humanas o recebem 
mediunicamente, pela intuição e pela inspiração, quando não de maneira 
ostensiva, pelas comunicações do Além. Concede-a o Cristo, a fim de que 
sejam sustentados em suas provas, guiados nas suas missões e ajudados na 
obra de purificação de seus Espíritos e na de seu progresso pela senda do 
aperfeiçoamento moral e intelectual. (idem)



2.MEDITAR
1. Conversando com o texto.

Como Jesus propiciou o batismo dos 
apóstolos através do fogo e do  Espírito 
Santo?

Esse batismo Ele o administrou fazendo que descessem até seus
discípulos aqueles Espíritos, que os iam amparar e auxiliar no
desempenho da missão de que se achavam incumbidos, e que se
manifestassem sob a aparência de línguas de fogo (o fogo da
inspiração divina). (idem)



2. Meditar
Conversando com o texto

Jesus tinha pecados?  Necessitava de alguma penitência?

Ele não tinha pecados. 
Recebeu um batismo de penitência, sem de nenhum pecado se haver 
penitenciado. Era puro e perfeito; apenas para dar um exemplo, para 
confirmar a missão de que o precursor se achava encarregado e, 
ainda, para receber a confirmação de sua missão.
[...]vindas do alto, como anunciaram os profetas[...].  (Sayão, Antonio
Luiz. Elucidações Evangélicas:Mt, 4:1-11. FEB)



2. Meditar
Conversando com o texto

Como entender a moral do Cristo, a moral evangélico-cristã?

"Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos 
fizessem eles." Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois 
preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes: não mais 
aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda: não mais pobreza, porquanto, do 
supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais 
veríeis, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última 
encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a 
quem tudo faltava.” Irmã Rosália – ESE – Cap 13. It 09.



Sentir
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A bendita renovação da alma 
pertence àqueles que ouviram os 
ensinamentos do Mestre Divino, 

exercitando-lhes a prática. 
Muitos recebem notícias do 

Evangelho, todos os dias, mas 
somente os que ouvem estarão 

transformados.

Caminho, 
Verdade e 
Vida: 
Batismo, 
cap 158.
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Qual o sentimento que caracteriza 
em você a renovação espiritual?

Você consegue perceber o grau de 
dificuldade ou facilidade para o 

exercício da renovação pelo modo de 
sentir?

Caminho, 
Verdade e 
Vida: 
Batismo, 
cap 158.



Roda de conversa 





Vivenciar



Que atitudes indicam meu estágio
de vivência renovadora:
Comigo mesmo?
Com o outro?
Com o mundo?



Qual  o parâmetro 
usado no dia-a-dia 
para sinalizar quando
algo  não vai bem e 
precisa ser  mudado
Imediatamente?



Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


