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ALIMENTANDO O REBANHO (31.03.2019) 

IDENTIFICAÇÃO COM CRISTO 
TEXTO:Mc 16:16 
O batismo tem um significado; além de ser um testemunho público da 
nossa fé em Jesus, ele fala algo. Na verdade é o meio através do qual 
externamos que tipo de fé temos depositado em Jesus Cristo. 

Quando falamos sobre a fé em Jesus, não nos referimos a crer que Ele 
EXISTE; é mais do que isto! A maioria das pessoas crêem que Jesus 
existe mas não entendem o que Ele FEZ. São duas coisas 
completamente diferentes; o que nos salva da perdição eterna e da 
condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Ao 
morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer; pelo 
contrário, como justo e inocente, Ele nos substituiu, sofrendo o que nós 
deveríamos sofrer a fim de que recebêssemos a salvação de Deus. 

Há dois elementos básicos na fé que nos salva: identificação e 
apropriação. É importante entender cada um deles dentro do 
simbolismo do batismo. 



Identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a 
nossa posição de pecado, para que assumíssemos a posição de justiça 
d’Ele (2 Co 5.21). A Bíblia declara o seguinte: 
“Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, 
em Deus” (Cl 3.3). 

Quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou 
nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou por eles. 

A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com Ele; nos coloca no 
túmulo, sepultados com Ele; nos coloca ainda nos céus, à direita de 
Deus, ressuscitados com Cristo! É quando nos vemos n’Ele, entendendo 
o sacrifício vicário do Filho de Deus, que passamos a ter direito ao que 
Cristo fez; esta é a hora do segundo passo: apropriação. 

Apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado 
em Jesus. É quando entendemos que não somos salvos pelas obras, 
mas sim pela graça, mediante a fé e nos apropriamos disto. Paulo 
escreveu a Timóteo e lhe disse: 
“toma posse da vida eterna” (1 Tm 6.12). 

O batismo, é o nosso testemunho da identificação com Cristo; ele revela 
não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Veja o que as 
Escrituras dizem: 

“Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo 
Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com 
ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado 
dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós 
em novidade de vida” (Romanos 6.3,4). 

Quando imergimos alguém na água, estamos simbolicamente 
declarando que esta pessoa foi sepultada com Jesus, e ao levantarmos 
esta pessoa das águas, estamos reconhecendo que ela já ressuscitou 
com Cristo para viver uma nova vida. Portanto, o batismo é onde 
reconhecemos que tipo de fé temos; uma fé que se identifica com Cristo 
e sua obra realizada na cruz. 

QUEM PODE SE BATIZAR? 
Para quem é o batismo? A explicação anterior responde esta indagação: 
para todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício de Cristo na 
cruz. Depois de ter reconhecido por fé a obra de Cristo, quando a pessoa 
passa a estar apta para o batismo? Quanto tempo ela tem que ter de 
vida cristã para poder se batizar? 
A Bíblia responde com clareza estas questões. Em Atos 8.30 a 39, lemos 
acerca do primeiro batismo cristão apresentado em maiores detalhes na 
Bíblia. Neste texto, temos um modelo para a forma de batismo, e ali 
vemos que já na evangelização o batismo era ensinado aos novos 
convertidos, o que nos faz saber que ninguém deve demorar para se 
batizar após ter feito sua decisão de servir a Jesus. 

Além disso, vemos também qual é o critério para que alguém se batize; 
quando o etíope pergunta: “Eis aqui água, que impede que eu seja 
batizado?” a resposta de Felipe vem trazendo luz sobre o requisito 
básico para o batismo: “É lícito, se crês de todo coração” (At 8.36,37). 

Quando a pessoa foi esclarecida sobre a obra (e não só a pessoa) 
redentora de Jesus Cristo, e crê de todo o coração (sem dúvida acerca 
disto), ela está pronta para ser batizada. 
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