
Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

Cristo foi Imerso?  
 

Brian Crossett 
 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

Batistas freqüentemente argumentam que se quisermos conhecer o 
modo apropriado de batismo, que melhor exemplo poderíamos seguir que 
aquele do próprio Cristo?  E certamente ele foi batizado por imersão e não 
por aspersão ou efusão com água… 

Ao invés de seguir uma leitura meramente superficial de um texto (e ler 
nele as pressuposições Batistas), examinaremos as Escrituras, estabelecendo 
vários pontos. 

1) Jesus foi até João o Batista para ser batizado quando tinha 
aproximadamente 30 anos de idade (Lucas 3:21-23). 

2) João proibiu-o dizendo que era ele quem precisa ser batizado por 
Jesus (Mt. 3:14). Afinal, que utilidade um batismo para o perdão dos pecados, 
um batismo “com água, para arrependimento” (Mt. 3:11), teria para Jesus, que 
não tinha nenhum pecado? Jesus respondeu a João: “Deixa por enquanto, 
porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça” (Mt. 3:15). Cristo veio para 
cumprir toda a justiça (Dt. 6:25), e cumprir a justiça significa guardar a lei 
perfeitamente. Mas Cristo disse que ele deveria ser batizado porque “nos 
convém cumprir toda a justiça”, ou seja, não somente ele, mas João o Batista 
também. Assim, o batismo de Cristo por João era uma questão de cumprir a 
justiça, mas a pergunta é: Que lei? 

3) Após Jesus limpar o templo, os principais sacerdotes e os anciãos 
vieram até ele e perguntaram, quando ele já estava ensinando: “Com que 
autoridade fazes estas coisas?” (Mt. 21:23). Jesus não se esquivou da pergunta, 
nem mudou de assunto. Ele respondeu com uma pergunta que ia de frente 
com a questão de Sua autoridade: “Eu também vos farei uma pergunta; se me 
responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. 
Donde era o batismo de João, do céu ou dos homens?” (Mt. 21:24-25). Jesus 
igualou o batismo de João com o Seu recebimento de autoridade para fazer a 
obra de um sacerdote, a saber, limpando o templo e ensinando no mesmo. 
Somente a ordenação dá a um homem a autoridade para fazer a obra de um 
sacerdote. Jesus poderia estar se referindo a isso? 
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4) Hebreus 5:4 ensina que um homem deve ser ordenado para fazer a 
obra de um sacerdote: “Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão 
quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também 
Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o 
glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei”. Claramente, 
Cristo foi ordenado assim como o foi Arão. 

Portanto, vejamos o que aconteceu na ordenação de Arão. Primeiro, 
em Números 4:47, lemos: “ Da idade de trinta anos para cima até aos 
cinqüenta, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de 
levarem cargas na tenda da congregação”. Parece que estamos no caminho 
certo (que o batismo de Jesus foi Sua ordenação), pois Jesus tinha 
aproximadamente 30 anos (Lucas 3:23). Segundo, como esses sacerdotes ou 
levistas eram ordenados? Números 8:6-7 declara: “Toma os levitas do meio 
dos filhos de Israel e purifica-os; assim lhes farás, para os purificar: asperge 
sobre eles a água da expiação…”. 

Assim, qual é a nossa conclusão? Cristo foi ordenado, assim como 
Arão. 

Tanto Arão como Cristo foram chamados por Deus. 

Tanto Arão como Cristo foram ordenados quando tinham 
aproximadamente 30 anos de idade ou mais. 

Tanto Arão como Cristo foram ordenados por alguém já ordenado 
(Moisés e João o Batista, respectivamente). 

Como eles foram ordenados? Arão foi ordenado por aspersão. 
Devemos pensar que Cristo foi ordenado por imersão? Ou por aspersão? 

 

Fonte (original): http://www.cprf.co.uk 
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