O Batismo de Pré Adolescentes
( idades aproximadamente 8-12)
Quando abrimos os assunto do batismo em pauta, entramos em um assunto muito importante por tratar de
uma ordenança. As duas ordenanças da igreja, pela Bíblia, são tratadas suficientemente para termos uma
doutrina firme para dirigir as nossas práticas. As ordenanças nunca devem ser abordadas na mesma
maneira que abordamos assuntos que podem ser consideradas “liberdades Cristãs”, tais como o possuir
uma TV ou não, pintar as unhas, o número de cultos uma igreja deve ter durante a semana e os horários
deles, o número de diáconos numa igreja, etc. As ordenanças têm abordagem doutrinaria clara pela Bíblia
para nos guiar em nossa prática.
É claro que quem deve ser batizado são os salvos. Disso, nenhum batista deve ter dúvida nenhuma. A
resposta Bíblia à pergunta: “O que impede que eu seja batizado?” é clara: “É lícito, se crês” (Atos
8:36,37).
Não há limitação bíblica para qualquer idade da pessoa que crê para ser qualificada para o batismo. A
qualificação para o candidato para o batismo, biblicamente, é fé verdadeira.
Ninguém deve ser ingênuo ao fato que existe os que possuem uma fé falsa. Há os que fazem confissões
falsas da sua fé. Pode ser ou não ser proposital essa confissão falsa. Na Bíblia existe o fato de confissões
falsas (Judas Iscariotes – João 6:70; Simão o mágico – Atos 8:9-21; Diótrefes ? – III João 9-11) e estes
foram batizados e faziam parte da igreja.
Não é o ideal batizar ninguém que não é convertido pois fere a representação do batismo, o ensino e o
exemplo bíblico. Talvez por isso o João Batista falou aos fariseus e aos saduceus: “Produzi, pois, frutos
dignos de arrependimento” (Mat. 3:8). O servo fiel que é ministrante da Palavra de Deus diante da igreja
deve “batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos” (Judas 3). Essa responsabilidade séria inclui a
administração das ordenanças.
Muitas vezes a dúvida sobre batizar um pré adolescente é por duvidar se realmente uma pessoa dessa
idade é uma convertida. Se uma pessoa, de qualquer idade, for convertida, e essa pessoa pedir batismo,
biblicamente não há razão de não batiza-la, se tiver fruto do arrependimento.
Pode ser que existe uma dúvida sobre a fé que um pré adolescente pode ter. Que pessoas dessa idade
possam ser convertidas não deve ter dúvida alguma. Jesus mostrou a sua atitude para com as crianças
quando disse: “Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais; porque dos tais é o reino de Deus.” (Mar
10:14). Qualquer pessoa, que tem o espírito de uma criança em humildade e inocência para com Deus,
não deve ser impedida na sua obediência. Não há regulamento bíblico sobre uma idade mínima ou
“idade da razão” que devemos respeitar com a fé ou a obediência.
No mundo hoje tem ministérios de igrejas que pressionem os que freqüentem os seus cultos a fazerem
manifestações públicas. As vezes, nas igrejas hoje há manipulações emocionais, pressões que partem
das famílias, dos amigos ou até dos pastores. É um fato revelador que as igrejas que mais pressionem
decisões publicas são as que mais tenham problemas das confissões falsas entre o seu rol de membros.
As igrejas que menos pressionem as decisões publicas esperando que Deus, pelo Espírito Santo,
convença os pecadores sobre Jesus Cristo pela pregação da verdade, são as que menos tenham problemas
de confissões falsas entre os membros. Mas mesmo que João Batista seja o que batizou e Jesus Cristo
que seja o pastor da igreja, pessoas não convertidas entre os membros é uma possibilidade. Veja o caso
de Judas Iscariotes sendo membro da igreja primitiva.
Resumindo: se não há qualquer qualificação bíblica sobre a idade mínima que alguém possa crer e, se é
lícito batizar os que crêem, a igreja não tem direito impedir alguém que crê, e que tenha fruto digno do
arrependimento, não importando a sua idade, a ser batizado.
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