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PERGUNTAS A UM ANTRINITARIANO QUE CRÊ NA FÓRMULA BATISMAL DE MATEUS 28:19
Introdução
No intuito de buscar a unidade do povo remanescente, temos envidado esforços no sentido de esclarecer
questões que nos tem dividido. Sobre a doutrina do batismo, sabendo que os pioneiros não fixaram a fórmula na
quarta doutrina fundamental e, declarando na terceira doutrina fundamental qual é a nossa única regra de fé e
prática, junto ao esboço de que não temos credo além desta; é que à luz das escrituras apresentamos as seguintes
perguntas ao irmão Eduardo S. Gomes (Grupo de Cotia), quinze dias atrás.
Não obtivemos resposta; pelo menos, até agora. Muitos há, que engessaram doutrinas; isto é, não admitem
que a luz da verdade é progressiva, firmando-a mais e mais biblicamente e há outros que, como a organização
adventista, abraçaram falsa luz pelo fato de a mesma não se fundamentar escrituristicamente. São estes extremos
que o remanescente deverá sabiamente evitar. Segue o texto na íntegra como lhe foi endereçado e, após o mesmo,
adicional citações do Espírito de Profecia sobre o avanço da luz.
[Caro irmão Eduardo S. Gomes (Grupo de Cotia), Graça e paz vos seja multiplicada.
Ciente de sua convicção sobre este assunto; respeito sua sinceridade. Gostaria que, sendo possível, nos
respondesse às seguintes perguntas para que possamos compreender, escrituristicamente, a razão de seu zelo;
uma vez que partilhamos da mesma crença antitrinitariana.
1ª – Por que Isaías 28:10 serve como regra para todas as outras doutrinas bíblicas (sábado, lei, volta de Jesus, dom
de línguas, etc,), menos para a doutrina sobre o batismo?
2ª – O que faz, no seu entender, com que este único texto isolado de Mateus 28:19 tenha mais crédito que os mais
de trinta textos apostólicos por ensino e prática sobre o batismo (Ex.: Atos 2:38; 8:16 e 17; 10:44-48)?
3ª – Por que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se dá num único ato batismal (Em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo), contrário à prática apostólica que envolvia dois atos (Batismo na Água em Nome
de Jesus e Batismo no Espírito pela Imposição de Mãos)?
4ª – Uma vez que o apóstolo Mateus registrou Mateus 28:19, por que batizou junto aos demais apóstolos em nome
de Jesus (Nas Águas) e, em seguida com imposição de mãos (Espírito Santo), (Atos 1:13 e 14; 2:37-43)?
5ª – Reconheces que, biblicamente, o nome do Pai está contido no nome do Filho; isto é, que o nome de Jesus traz
consigo a autoridade do nome do Pai, uma vez que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo onde,
tudo aquilo que é feito nesse nome tem a benção do Pai? Senão, dê as razões?
6ª – Qual é o nome do Espírito Santo, uma vez que Cristo afirma ser ele uma virtude ou poder (Atos 1:8; 8:19;
Mateus 28:18)?
7ª – Sendo que o apóstolo Paulo afirma: “há um só batismo” (Efésios 4:5); dado que, quando esteve em Éfeso,
batizou aqueles crentes em nome de Jesus e depois impôs-lhes as mãos, batizando-os com o Espírito Santo (Atos
19:5 e 6); em que apoia sua afirmação de que tal batismo, à despeito destas provas, Paulo o fez em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo num único ato?
8ª – Sendo que os apóstolos efetuaram curas, sinais e prodígios em nome de Jesus, em cumprimento daquilo que
Jesus disse em Marcos 16:15-18, em Atos 4 estão eles sendo instados a pararem de cumprir a missão num nome
próprio (Jesus) ou em nomes titulares (Pai, Filho e Espírito Santo)?
9ª – Em Lucas 24:47 e Marcos 16:17 somos exortados por Jesus a cumprir a missão em seu nome; o que o faz
desprezar o testemunho de duas pessoas pelo aparente testemunho de apenas uma (Mateus 28:19), contrário a
própria orientação do Senhor Jesus (Mateus 18:16)?

10ª – Posso efetuar curas, milagres e expulsar demônios em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfim, fazer
todas as coisas? Senão, justifique (Colossenses 3:17)?
11ª – Considerando que os pioneiros adventistas não tinham credo além das escrituras sagradas; isto é, regra de fé
e prática, conforme introdução dos princípios fundamentais, partilha o irmão dessa mesma crença ou não?
12ª – Como o irmão entende a diferença entre falsa luz e luz progressiva nos testemunhos?
Respondidas que forem, tais perguntas; o irmão ficará livre para nos perguntar, qualquer coisa sobre o
mesmo tema. Cremos ser esta a melhor forma, para tentarmos elucidar tal questão em nosso meio.
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Citações do Espírito de Profecia
Nova Luz
“Termos a verdade é um fato e devemos manter firmemente as posições que não podem ser abaladas; mas não
devemos olhar com suspeita sobre qualquer nova luz que Deus possa enviar, dizendo: não vemos nenhuma
necessidade de mais luz além da antiga verdade que recebemos até aqui e sobre a qual estamos firmados. Enquanto
mantivermos essa posição, o testemunho da Testemunha Verdadeira aplica-se a nosso caso como reprovação: “E
não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu”. Apocalipse 3:17. Aqueles que se sentem ricos
e crescendo em bens, sem de nada necessitar, estão cegos em relação a sua verdadeira condição diante de Deus e
não têm consciência disso.” — The Review and Herald, 7 de Agosto de 1894. (O Outro Poder, 23.1)
Verdade Progressiva – Luz Crescente
“Cumpre não pensar: “Bem, temos toda a verdade, compreendemos as principais colunas da nossa fé, e podemos
descansar neste conhecimento.” A verdade é progressiva, e precisamos andar em luz crescente.” (O.O.P. 23.2)
Tomar a Bíblia e Investigá-la Por Nós Mesmos
“Um espírito de farisaísmo tem influenciado o povo que diz crer na verdade para estes últimos dias. Estão satisfeitos
consigo mesmos. Dizem: “Temos a verdade. Não há mais luz para o povo de Deus”. Mas não estamos seguros
quando tomamos a posição de que não aceitaremos nada mais além daquilo que temos estabelecido como a
verdade. Devemos tomar a Bíblia e investigá-la cuidadosamente por nós mesmos. Devemos escavar as minas da
Palavra de Deus em busca da verdade. “A luz semeia-se para o justo, e a alegria, para os retos de coração”. Salmos
97:11. Alguns têm me perguntado se eu acho que haverá mais luz para o povo de Deus. Nossas mentes têm se
tornado tão estreitas que não compreendemos que o Senhor tem uma poderosa obra a realizar por nós. Crescente
luz deve brilhar em nós; “a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia
perfeito”. Provérbios 4:18. — The Review and Herald, 18 de Junho de 1889. (O.O.P. 24.1)
Nova Luz Ao Povo Remanescente
“Ao que está em viva comunhão com o Sol da Justiça, sempre se revelará nova luz sobre a Palavra de Deus. Ninguém
deve chegar à conclusão de que não há mais verdades a serem reveladas. O que busca a verdade com diligência e
oração encontrará preciosos raios de luz que ainda hão de brilhar da Palavra de Deus. Ainda se acham dispersas
muitas gemas que devem ser reunidas para tornar-se propriedade do povo remanescente de Deus.” — Conselhos
sobre a Escola Sabatina, 34 (1892). (O.O.P. 24.2)

Colocar Nossas Opiniões Sob Prova
“Não há desculpas para ninguém assumir a posição de que não há mais verdades a serem reveladas e de que todas
as nossas visões da Bíblia não têm qualquer erro. O fato de certas doutrinas terem sido consideradas como a
verdade por muitos anos pelo nosso povo não é uma prova de que nossas ideias sejam infalíveis. A idade não
transforma o erro em verdade e ela pode ser reexaminada. Nenhuma verdadeira doutrina terá algo a perder pela
cuidadosa investigação. Vivemos em tempos perigosos, e não nos convém aceitar tudo o que é apresentado sem
profundo exame; da mesma forma, não podemos rejeitar o que quer que contenha os frutos do Espírito de Deus;
devemos ser receptivos, mansos e humildes de coração. Há aqueles que se opõem a tudo o que não está de acordo
com as próprias ideias e, por agirem assim, colocam em risco seus interesses eternos tal qual a nação judaica em
sua rejeição a Cristo. O Senhor deseja que nossas opiniões sejam colocadas à prova, que possamos ver a
necessidade de examinar detalhadamente os oráculos vivos para ver se estamos ou não andando de acordo com
nossa fé. Muitos que professam crer na verdade têm se acomodado, dizendo: “rico sou, e estou enriquecido, e de
nada tenho falta”. Apocalipse 3:17. — The Review and Herald, 20 de Dezembro de 1892. (O.O.P. 24.3, 4 e 5)
Opiniões Preconcebidas
“Como examinaremos as Escrituras? Iremos de um para outro pilar das nossas doutrinas, tentando fazer com que
toda a Bíblia se molde a nossas opiniões preconcebidas? Ou levaremos nossas ideias e visões às Escrituras e
avaliaremos cada aspecto de nossas teorias em comparação com a Verdade? Muitos que leem e mesmo ensinam
a Bíblia, não compreendem a preciosa verdade que estão ensinando ou estudando.” (O.O.P. 25.1)
Verdades Claramentes Assinaladas
“Os homens nutrem erros, embora a verdade esteja claramente assinalada; mas se trouxessem suas próprias
doutrinas à luz da Palavra de Deus e não lessem a Palavra de Deus à luz de suas doutrinas, para provar que suas
ideias estão certas, não andariam em escuridão e cegueira e nem alimentariam o erro. Muitos conferem às palavras
da Bíblia um significado que se adapte a suas opiniões, enganando a si mesmos e iludindo outros com suas falsas
interpretações da Palavra de Deus. (O.O.P. 25.2)
Homens Respeitados que Defenderam Certas Visões
“Ao estudarmos a Palavra de Deus, devemos fazê-lo com coração humilde. Todo egoísmo, todo amor pela
originalidade, deve ser colocado de lado. Opiniões aceitas por muito tempo não devem ser consideradas infalíveis.
Foi a relutância dos judeus em deixar suas antigas tradições que os levou à ruína. Estavam determinados a não ver
qualquer falha em suas opiniões próprias e na sua forma de expor as Escrituras. Mesmo que homens respeitados
tenham defendido certas visões, se não estiverem claramente sustentadas pela Palavra, devem ser rejeitadas. Os
que sinceramente desejam a verdade não serão relutantes em franquear à pesquisa e crítica as suas posições, e
não se aborrecerão se suas opiniões e ideias forem contraditadas. Este era o espírito acariciado entre nós quarenta
anos atrás. [...]” (O.O.P. 25.3)
Conclusão
Estou convencido de que, a melhor maneira de compreendermos a verdade é confrontando-a com o erro.
Caso haja qualquer outro crente adventista que esteja a resistir este avanço da luz progressiva, fique à vontade
para nos responder as perguntas acima. Caso contrário, é alto tempo de cada qual reavaliar sua crença e seu
procedimento e, especialmente o mau que tem trazido ao remanescente por obstar o crescente brilho dessa luz.
Seu irmão em Cristo,
Alexandre Botelho

