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Mateus 3; João 1.19-34; Atos 1.1-14

“Ele vos batizará em Espírito Santo e em Fogo” (Mt 3.11)

Olá Amado(a).

Na discussão do tema acerca do Espírito Santo, nos deparamos nesta
etapa com uma nova palavra referente ao mesmo Paracleto, “Batismo”. A
palavra “batismo” tem sua origem no verbo grego, na primeira pessoa do
presente contínuo “baptizo”, com o significado de “eu mergulho”. Desta forma,
trazendo para a nosso idioma, “batizar” significa literalmente mergulhar ou
imergir.
Para o entendimento desta expressão no Novo Testamento, vamos à sua
origem quando nos deparamos com João Batista, no entorno do Rio Jordão,
pregando: “Arrependei-vos, pois está Próximo o Reino de DEUS” (Mt 3.2),
“Batizando no Jordão” pessoas que se inclinavam ao seu chamado de
Arrependimento e, portanto, de volta às coisas concernentes aos Propósitos de
DEUS, contidos na Lei.
Arrepender-se é voltar ao ponto inicial, é dar meia volta, é retroceder.
Em sua Mensagem, João Batista acrescentava: “O machado já está posto à
raiz das árvores, e toda a árvore que não produz bom fruto, será cortada e
lançada ao fogo” (v.10), mostrando que o Juízo de DEUS é vindo.
Sendo questionado acerca de seu Ministério João responde: “Eu vos
Batizo em água, para Arrependimento. Mas após mim vem aquele que é
mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos
Batizará em Espírito Santo e em Fogo” (v.11). João se referia a Jesus, ao
qual batizou nas águas do Jordão.
Do significado da palavra “Batismo” vemos a inconsistência de algumas
traduções referindo-se a “Batismo com o Espírito Santo”, forma imprópria, pois,
não se mergulha com água, mas em água, ou, na água.
Após sua Ressurreição, Jesus ordenou aos seus discípulos: “Não vos
ausenteis de Jerusalém mas esperai a Promessa do Pai que, disse ele, de
mim ouvistes. Pois João Batizou em Água, mas vós sereis Batizados em
Espírito Santo, não muito depois desses dias” (At 1.4). Este seria o Batismo
dos Discípulos.
A Palavra Profética de João Batista é, assim, confirmada pelo Cristo, que
acrescenta: “Mas recebereis a Virtude do Espírito Santo, que há de vir
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sobre vós; e ser-me-eis Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda
a Judéia e Samaria, e até aos confins da Terra” (Atos 1.8).
Aqui cabe-nos sedimentar que, ao se referir à sua Promessa, Jesus
reafirma ser este Espírito Santo, o mesmo Paracleto (Ajudador) ao qual
denominou por Espírito da Verdade, conforme Lições anteriores.
Também, pela tradução mais coerente acima, o Espírito Santo da
Promessa, conforme Cristo, nos capacita, cedendo-nos Virtude, ou Aptidão
para nosso Testemunho, conforme a clara finalidade do ensino acima: “E serme-eis Testemunhas”.
Do exposto, vemos claramente que o “Batismo em Espírito Santo”
predito por João Batista, corresponde à “Virtude do Espírito Santo... sobre
vós” conforme Promessa de Jesus.
Entretanto, cabe-nos uma referência ao “Batismo em Fogo”, uma vez que
muitas interpretações consideram a Palavra de João Batista como
correspondente a um só tipo de Batismo. Tal fato não condiz com o Contexto da
explicação do próprio Profeta, referente ao Juízo de DEUS sobre os que
Rejeitaram a Sua Proposta de Reconciliação, como Escrito: “A sua pá, ele a
tem na mão e limpará completamente a sua eira; recolherá o seu trigo no
celeiro, mas queimará a palha em Fogo Inextinguível” (v.12).
Fogo é figura de destruição. Fogo é figura de Juízo. Jesus Batiza sua
Igreja no Espírito Santo da Promessa, e Estabelece o Juízo sobre a
Desobediência, cumprindo, assim, a Profecia de João Batista.
Aos que creem em Cristo o Espírito capacita com “Dom para
Testemunhar”, sendo a Misericórdia de DEUS estendida às Nações da Terra.
Aos que o rejeitam, diante do Juízo já posto (machado posto à raiz das
árvores), o Batismo se dará no Fogo da Destruição, conforme a Sentença
Estabelecida em Adão.
Como crentes em Cristo, cabe-nos o Batismo nas águas, como uma
forma de Testemunho do nosso Arrependimento, e Comprometimento na
Comunidade para com a Pregação da Mensagem de Salvação.
Louvemos YAHU por Sua Maravilhosa Graça, a do Evangelho de Cristo!
Halelu Yah!
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