
O sacerdócio criou, para isso, cerimoniais e sacramentos. 

158 – Batismo

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

(ATOS, capítulo 19, versículo 5.)

Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os 
tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas 
do batismo na fé.

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.



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.

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.



XAVIER, Francisco Cândido. Caminho Verdade
e Vida, pelo Espírito Emmanuel.  Item 158

“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.



Prece



O Evangelho 

Redivivo

Facilitadores: Mônica , 
José Luiz  , Lia

Livro II 

Tema 8- O batismo de Jesus (MT 3:1-17)



O batismo, em si, [...] poderia ser dispensado se os fatos acontecessem 
atualmente.

Mas, Jesus, atento à sua grandiosa missão, sempre cumpriu as tradições e normas 
da sociedade da época, sem descuidar o que diziam as profecias. 

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. 



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”.



João Batista

Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: 
“Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus.”

Mateus 3:17 e 4:17 

“Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.” 



A voz materializada (pneumatofonia) afirma ser Jesus o Messias Divino.

Fenômenos Mediúnicos    

materialização de uma pomba e
voz direta ou pneumatofonia.



Livro II – Tema 8 – Batismo : Significados

Em sentido amplo, é considerado como marco inicial de alguma iniciação espiritual, 
que deve ser assinalada formal e solenemente, por meio de práticas ritualísticas, 
subtendidas como o momento de transformação espiritual que deve acontecer 
subsequentemente.

Sendo assim, o batismo é representativo de um novo estágio, no qual perpassa a 
ideia de que tudo o que a pessoa fez até então é considerado morto.

Com a iniciação, o iniciado retorna à vida, reintegrando-se à comunidade, porém 
transformado.

O costume de batizar não tem sua primeira origem no Cristianismo.



Segundo Paulo, o banho de imersão do batismo cristão é 
símbolo da morte e ressurreição em Cristo.

O Espiritismo não adota rituais: por que Jesus se batizou?

Livro II – Tema 8 – Batismo : Significados



Livro II – Tema 8 – Batismo : Significados

Fenômenos mediúnicos: a materialização de uma pomba  e voz 
direta (pneumatofonia)

Espíritos podem produzir ruídos e pancadas, 
podem igualmente fazer que se ouçam gritos 
de toda a espécie e sons vocais que imitam a 
voz humana. 



Se Jesus se batizou e o Espiritismo segue os Seus ensinamentos, por que 
o Espiritismo não pratica o batismo, como ingressa o crente na doutrina?

Livro II – Tema 8 – Batismo : Significados

Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo.



João Batista não conhecia Jesus como Messias; logo em seguida, quando Jesus
sai das águas Batizado, desce sobre ele uma pomba e soa uma voz declarando-o
como o Messias.

Livro II – Tema 8 – Batismo de Jesus

Por que Jesus foi batizado?

Conforme as tradições judaicas, o Messias, que 
ninguém distinguia de outros homens, devia permanecer 
desconhecido até o dia em que seria apresentado como 

Messias, por Elias que havia voltado à terra. 

(Mt. 3:23,24; Jo 5:35) – Bíblia de Jerusalém



que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do
próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral,
enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de Espíritos
superiores aos que hoje a habitam.

Livro II – Tema 8 – Batismo de Jesus

O Cristo foi o iniciador da moral
mais pura, da mais sublime: a moral
evangélico-cristã, que há de
renovar o mundo, aproximar os
homens e torná-los irmãos;

KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. I, item 9.



Questão 625: Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao 

homem, para lhe servir de guia e modelo?     

Jesus.



Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a 
que a Humanidade pode aspirar na Terra. 

Deus no-lo oferece como o mais perfeito modelo 
e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura 
da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro 
de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito 

Divino o animava.

KARDEC, Allan. O dos Espíritos Questão 625 – Comentários.



Obrigado!!
Até o próximo encontro !


