
BATISMO EM NOME DE JESUS NO 

RIO JORDÃO EM ISRAEL 

Durante viagem que eu e minha esposa, Rosi, estamos fazendo ao Oriente Médio, desde o 

Egito até Israel, iniciada no dia 20 até 31 de março de 2012, objetivando resgatar verdades 

referentes à geografia bíblica, testemunhar em favor do Deus único e verdadeiro e seu divino 

Filho Jesus Cristo e nosso salvador, no dia 26 deste mês, tivemos a grata satisfação e elevado 

privilégio de oficiar um batismo nas águas do rio Jordão, região da Galiléia.  

A jovem Andressa, fisioterapeuta do Estado do Paraná, desejosa de esclarecer alguns pontos 

dentro da Bíblia Sagrada, filha de pais evangélicos, mas que ainda não tinha tomado a sua 

decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo teve sua atenção foi chamada logo que adentramos ao 

território de Israel, quando, no ônibus, nos foi dada oportunidade de testemunharmos em alto 

e bom som acerca do Deus único e verdadeiro, ao invés de a uma trindade – ou deus trino, 

fruto da crença muito comum em nossos dias, embora nova e extremamente polêmica no 

século IV quando o dogma foi estabelecido nos Concílios de Nicéia, 325 d.C., e de 

Constantinopla, 381 d.C. 

Quando com minha esposa, guiados pelo espírito de Deus, expusemos as verdades bíblicas, 

sobre a natureza do homem, a importância do viver cristão, etc., no dia seguinte tivemos a 

grande alegria de ser procurados pela jovem, desejosa de ser batizada, entregando a sua vida a 

Cristo, aceitando-o como o seu único e suficiente salvador. 

Na mesma tarde de 26 de março, sua mamãe, irmã Lia e uma amiga de nome Liliana, como já 

eram batizadas, tomaram a decisão de renovar sua experiência cristã, reafirmando sua 

fidelidade a Cristo que tudo sofreu e realizou em nosso lugar para a nossa salvação. 

Foi uma experiência maravilhosa, ímpar, guiada pelo espírito de Deus e que nos deixou a todos 

deveras impressionados pelo poder do evangelho de Cristo na transformação de pessoas 

preciosas por quem Ele deu a sua vida na cruz há dois mil anos atrás. 

Em breve se cumprirá o que foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 53, verso 11: “Ele 

verá o fruto do penoso trabalho de Sua alma e ficará satisfeito; o meu Servo o Justo, com o Seu 

conhecimento, justificará a muitos, porque as iniqüidades deles levará sobre si”. 

Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. 

Paulo Augusto da Costa Pinto 

Ouça o Programa A Voz e A Verdade de 2ª. A 6ª. Feira às 6:50 h e aos sábados e domingos às 

14 h pela Rádio Juazeiro, ZYH 459, 1190 Khz ou pela www.radiojuazeiro.com.br; Ouça a rádio 

Adventista Bereana do 7º. Dia, leia matérias edificantes espiritualmente e assista a vídeos 

inéditos em www.aodeusunico.com.br  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


