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Mc.1:8"Eu os batizo com água, mas
ele os batizará com o Espírito Santo."

O�batismo�
em águas vem da tradição judaica de
banhos de purificação. 

Com�o�advento
da fé cristã, a prática foi incorporada
e todos que recebiam a nova fé em
Jesus eram batizados em águas. 

Assim�
como Jesus foi batizado por João
Batista, todo novo convertido
também passaria a ser, como sinal de
nova vida e aliança com Cristo. 



. Eu os batizo com água para
arrependimento. Mas depois de mim
vem alguém mais poderoso do que eu,
tanto que não sou digno nem de levar
as suas sandálias. Ele os batizará com
o Espírito Santo e com fogo.

O�batismo
em águas testemunha da salvação. 

E�o�batismo
com o Espírito Santo sobre o qual
João profetizou? 

Este�também�
é chamado de batismo com fogo,
termo provavelmente ligado à obra
purificadora de Jesus.

Mt.3:11

A�expressão�
"batismo com fogo" aparece duas
vezes na Bíblia, e em uma das quais
lemos: "Ele vos batizará com o Espírito
Santo, e com fogo"



Em�Atos,�
lemos que os novos cristãos em Éfeso
tinham sido batizados apenas com o
batismo de João e nem sequer tinham
ouvido sobre a existência do Espírito
Santo
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At.19:2,3. E lhes perguntou: "Vocês
receberam o Espírito Santo quando
creram? " Eles responderam: "Não, nem
sequer ouvimos que existe o Espírito
Santo".
 "Então, que batismo vocês receberam?
", perguntou Paulo. "O batismo de João",
responderam eles.



Lemos�
então que "Quando Paulo lhes impôs as
mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e começaram a falar em línguas e a
profetizar"
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At.19:6. Quando Paulo lhes impôs as
mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e começaram a falar em línguas e a
profetizar.

Aquele�
que já foi salvo em Cristo, pela fé, pode
viver também este batismo. 

E�aqueles�
que já tiveram esta experiência devem
viver em santidade e encher-se cada
vez mais dessa plenitude.



PALAVRA�PROFÉTICA�DO�DIA

1.Jo.3:16.�
Conhecemos o amor nisto: que ele deu
a sua vida por nós, e nós devemos dar
a vida pelos irmãos.

A vida no Espírito nos leva para o centro da
vontade de Deus  e para uma vida frutífera
Nele.

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1jo/3/16+
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