
LIVRO II

ESTUDO INTERPRETATIVO DO

EVANGELHO SEGUNDO MATEUS



FCX/EMMANUEL

Caminho, Verdade e Vida. 

Cap. 158. 

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. 



Emmanuel

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.



TEMA 8

O BATISMO DE JESUS
Mt. 3:13-17



BATISMO: SIGNIFICADOS

IDEIAS PRINCIPAIS 

O BATISMO DE JESUS



O batizado de Jesus é o momento em que o Mestre

Nazareno se apresenta ao mundo como o Messias

aguardado e sua missão tem início na Terra.

O batismo de Jesus



Veio Jesus da 

Galiléia ao Jordão



➢ Jesus, atento à sua grandiosa missão, sempre cumpriu as

tradições e normas da sociedade da época sem descuidar o que

diziam as profecias

O batismo nas águas 

O batismo, em si, foi apenas um

formalismo ou ato simbólico,

que poderia ser dispensado se os

fatos acontecessem atualmente.



O batismo é registrado pelos 

evangelistas 

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.

MATEUS, 3:13-17

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”.



LUCAS, 3:21-221

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!”



O batismo em João 

evangelista 

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, vem um 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”.



Efeitos físicos no Batismo 

de Jesus

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”. (Mt. 3:16-17)

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”.

(Mc. 1:10-11)

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!” (Lc. 3:22)

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’. (Jo. 1:32-33)

➢ Materialização

➢ Pneumatofonia



Efeitos físicos no Batismo 

de Jesus

O QUE É UM 

EFEITO FÍSICO?

Materialização

Pneumatofonia



EFEITOS FÍSICOS 

KARDEC, Allan. O Livro dos Médiuns. Cap V - item 83 e 85

As manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção

para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma

força superior ao homem.

“(...) de todas as manifestações espíritas, as mais simples e

mais frequentes são os ruídos e as pancadas.”

“Já que os 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,

tanto ao nosso lado como no ar: chamamos de Pneumatofonia

KARDEC, Allan. O livro dos médiuns. 2ª parte, cap. XII, it. 150



Os sons espirituais ou pneumatofônicos se produzem de duas

maneiras bem distintas:

➢ Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo;

➢ Outras vezes, são exteriores e nitidamente articuladas, como

se procedessem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado ...

Pneumatofonia ou voz direta

KARDEC, Allan. O livro dos médiuns. 2ª parte, cap. XII, it. 163



A pomba materializada

simboliza:

Espírito de Deus (Mt., 3:16);

Espírito (Mc., 1:10);

Espírito Santo (Lc., 3:22);

Espírito e Espírito Santo
(Jo., 1:32-33).



Batismo: significados 



➢ Em sentido amplo, é considerado como marco inicial de alguma iniciação

espiritual, representativo de um novo estágio da vida, assinalada formal e

solenemente, por meio de práticas ritualísticas

O simbolismo do Batismo é

muito antigo e ainda continua

a ser utilizada por diferentes

interpretações religiosas e

filosóficas nos dias atuais.

➢ Em sentido mais estrito, toda iniciação designa, por meio de ritos, “[...] as

condições para ser admitido em sociedades secretas ou cultos de mistérios.

BECKER, Udo. Dicionário dos símbolos. Trad. Edwino Roye



➢ As religiões orientais conhecem o banho de purificação em rios sagrados (ex:

Eufrates e Ganges).

➢ O batismo do Cristo significa simultaneamente purificação espiritual.

➢ Segundo Paulo o banho de imersão do batismo cristão é símbolo da morte e

ressurreição em Cristo.

➢ Todo batismo é uma iniciação, mas nem toda

iniciação caracteriza um batismo, independente

das fórmulas e rituais.

➢ O costume de batizar não tem sua primeira

origem no Cristianismo.



➢ Respeita as tradições culturais, religiosas ou não;

➢ Sua proposta é de libertar o ser humano da adoção de simbolismo;

➢ Tem como finalidade ensiná-lo a cultivar os valores imperecíveis do espírito

➢ Ampliar a visão espiritual;

➢ Em outras palavras, dilatar a compreensão da vida.

A Doutrina Espírita esclarece que: 



❖ A religião tem por finalidade conduzir o homem a Deus,

mediante instruções que permitam seu progresso moral.

❖ A tendência das criaturas é transformar o roteiro evolutivo

que exige esforço, renúncia e sacrifício, em atos litúrgicos

até que outros recursos, inclusive o sofrimento, venham

conduzi-la à senda da evolução e um desses preceitos é o

chamado batismo.

❖ Na purificação do espírito porém o processo consiste na

reforma íntima.

❖ Não é com ligeira cerimônia que se purifica o espírito

milenar, modificando-lhe a personalidade.



O batismo de Jesus

Por que Jesus 

foi batizado? 
Haveria, mesmo, necessidade 

de Jesus se submeter ao 

ritual do batismo?



“Conforme 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+)”.

BÍBLIA DE JERUSALÉM. Evangelho segundo 

João. Nota de rodapé “a”

“Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti

e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe:

“Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém

cumprir toda a justiça”. E João consentiu.



O precursor encerra o período das

fórmulas exteriores, com as quais até então

se adorava o Pai.

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.

RIGONATTI, Eliseu. O evangelho dos humildes. Cap. 3



Cumpriu com zelo a sua missão de precursor,

revelando-se como o instrumento fiel de Deus para

anunciar a vinda do Messias

CONCLUSÃO

João Batista cumpriu exemplarmente o seu

mandato no mundo, e, segundo o seu

entendimento, realizava o chamado batismo do

arrependimento, necessário à proclamação do

Reino de Deus.



CONCLUSÃO

Com o ato simbólico do batismo nas águas do rio Jordão,

Jesus se fez visível entre nós e anunciou o caminho a ser

trilhado para alcançarmos o Reino de Deus

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.

Moisés abriu o caminho; Jesus continuou a obra; o 

Espiritismo a concluirá. 



A PONTA DO ICEBERG

• Imersão 

• Mergulho nas águas 

profundas do ser

• PURIFICAÇÃO


