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“Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, 
na verdade te digo que aquele que não nascer 
de novo não pode ver o Reino de Deus. Dis-
se-lhe Nicodemos: Como pode um homem 
nascer, sendo velho? Porventura, pode tornar 
a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus 
respondeu: Na verdade, na verdade te digo 
que aquele que não nascer da água e do Espíri-
to não pode entrar no Reino de Deus”, Jo 3.3-5.

O batismo nas águas é uma ordenan-
ça de Jesus Cristo para todo aquele que 
nEle crê (Mt 28.19), e deve ser tido como 
um selo da fé genuína no filho de Deus. 
Este ato chega a ser comparado ao pacto 
da circuncisão que foi dado aos judeus (Cl 
2.11,12), demonstrando a grande impor-
tância diante de Deus e dos homens. 

Passar pelas águas, porém, não é sinô-
nimo de salvação, visto que esta vem pela 
fé e é dom gratuito de Deus (Ef 2.8). O ba-
tismo nas águas é a confirmação da fé do 
cristão e, espiritualmente, marca a morte 
da velha criatura e ao mesmo tempo o 
nascimento de uma nova criatura em Cris-
to Jesus. “Ou não sabeis que todos quantos 
fomos batizados em Jesus Cristo fomos ba-
tizados na sua morte? De sorte que fomos 
sepultados com ele pelo batismo na morte; 
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para que, como Cristo ressuscitou dos mor-
tos pela glória do Pai, assim andemos nós 
também em novidade de vida”,  Rm 6.3,4.

É realmente curioso que um procedi-
mento tão simples possa ter um peso tão 
grande em nossas vidas! É através desta 
decisão que nossa natureza é comple-
tamente mudada e somos habilitados a 
viver um novo estilo de vida, longe das 
práticas pecaminosas (2Co 5.17 / 1Jo 3.9).

“porque já estais mortos, e a vossa vida 
está escondida com Cristo em Deus”, Cl 3.3.

Para os cristãos nascidos de novo, há uma 
grande necessidade em buscar a sua real iden-
tidade em Cristo e ressignificar sua existência 
nesta terra. A vontade, os desejos e as paixões 
humanas que antes tinham controle total des-
tas vidas, a partir de então, precisam estar sub-
jugados à autoridade de Deus (Tg 4.7).

O caminho que Cristo nos propõe 
mediante o novo nascimento precisa 
ser entendido todos os dias à luz da Pa-
lavra de Deus e através da busca cons-
tante pelo seu propósito. Deus chama 
pessoas ao arrependimento e, por meio 
do batismo nas águas, levanta uma 
igreja santa e irrepreensível, justificada 
pelo sangue do cordeiro.
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