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Perguntas: 
 Como batizavam os primeiros 

pastores adventistas (Thiago 
White, José Bates, etc)? 

 Eles acreditavam em Mat. 28:19? 
O que pregavam sobre o batismo 

apenas em “nome de Jesus”? 
O Brasil seguia a IASD Mundial? 
 Ellen White - Como foi batizada? 

Em que acreditava? O que falava 
sobre a crença e a forma de 
batizar dos apóstolos? 
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Sites utilizados na pesquisa 
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• docs.adventistarchives.org  
• www.centrowhite.org.br 
• acervo.revistaadventista.com.br 
• translate.google.com.br (usado para tradução) 
• www.whiteestate.org 
• www.egwwritings.org 
• www.ellenwhitebooks.com 

 

Você encontrará todo o material utilizado 
aqui no nosso site: 

www.institutoadvento.com.br/trindade 
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O Batismo e os 
Pioneiros 

 

 1862 - Thiago White; 
 1902 - Uriah Smith; 
 1883 - Manual da Igreja; 
 1886 - J. G. Matteson - O 

maior e mais completo 
estudo adventista sobre o 
batismo. 



A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1862 - Thiago White – Comissão original 
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Thiago White cita Mateus 28:18-20 e depois diz: 
"O batismo é uma ordenança perpétua na igreja, e 
os ministros do século dezenove batizam 'no nome 
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo', porque a 
comissão original requer isso." 

RH, 4 de fevereiro de 1862 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=88702 



A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1902 – Uriah Smith – Baptized for the dead 
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“A fórmula para o batismo é dada ‘Em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo'. Mateus 28:19” 

 
RH, 21 de janeiro de 1902 

Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=92218 
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1883 – Manual da Igreja – A Administração do Batismo 
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Neste artigo, cita o manual da IASD de 1883 e explica 
como o pastor deve proceder antes, durante e 
depois do batismo. Veja qual era a fórmula batismal 
usada: “Meu irmão (ou irmã), agora eu te batizo em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.” 

RH, 21 de agosto de 1883 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=88822 
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1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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A história do pastor e missionário J. G. MATTESON é 
muito interessante, foi ordenado pastor batista em 
1862. 
Em 1863, aceitou a mensagem adventista e trouxe 
sua congregação junto com ele. 
Em 1872, editou o primeiro periódico adventista em 
outro idioma. 
Como pastor e missionário adventista, em 1886, 
preparou um estudo completo sobre a doutrina do 
batismo. Esse estudo foi dividido e publicado em 10 
edições da revista The Present Truth. 
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Ele diz que na sua época, existem “muitos pontos de 
vista diferentes de batismo” entre as igrejas. 

 

The Present Truth, 5 de agosto de 1886 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=72808 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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No 3º estudo, falando sobre Atos 2:37-39. Ele cita 
que “Se os filhos de judeus em gerações vindouras 
iria se arrepender e ser batizados em nome de 
Cristo…” Como sabia que existia outras igrejas que 
batizavam apenas em nome de Jesus, ele continua… 

 

The Present Truth, 2 de setembro de 1886 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=72726 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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“Que somente o nome de Cristo é mencionado aqui 
em conexão com o batismo não prova que os 
apóstolos tenham deixado de fora o nome do Pai e 
do Espírito Santo, quando eles batizavam. Sabemos 
que eles não eram desobedientes à comissão dada 
a eles por seu Senhor Divino, mas quando falou aos 
judeus que acreditavam no Pai e no Espírito Santo, 
mas tinha crucificado o Filho de Deus, eles fizeram o 
nome do Filho mais proeminente.” 
Percebeu como era o significado da expressão “em 
nome de Jesus” para os pioneiros adventistas? 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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The Present Truth, 2 de setembro de 1886 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=72726 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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Alguns parágrafos abaixo, falando sobre o batismo 
do Eunuco, por Filipe, ele diz: 
“Ele mergulhou-o na água e levantou-o novamente 
para fora da água em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Essa ação foi o batismo cristão, e 
este registro mostra claramente como deve ser 
batizado, bem como a maneira em que o batismo 
cristão deve ser administrada. E encontramos 
nenhum registro nas Escrituras de qualquer outro 
tipo de batismo..” 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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The Present Truth, 2 de setembro de 1886 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=72726 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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Depois no final do estudo 9, ele explica que: 
“Muitos textos bíblicos mostram que a expressão 
‘em nome de Jesus’ significa fazer um trabalho para 
Jesus com autoridade dele, e onde este é falado 
indica o Pai e o Espírito Santo também. Isso se torna 
ainda mais evidente quando notamos que as 
Escrituras em nenhum lugar falam de batizar em 
nome do Pai, ou do Espírito Santo sozinho, mas o 
nome de Jesus só é usada desta maneira, porque 
ele era um com o Pai e com o Espírito. João 17:21, 
22.” 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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The Present Truth, 2 de dezembro de 1886 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=72649 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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Termina o estudo 9, citando Atos 2:38, 41; 3:6; 4:18; 
5:40; 8:12, 16; 9:27, 29; 16:18 e continua afirmando: 
“Estes como muitos outros lugares mostram que 
quando os apóstolos ensinaram o batismo e 
trabalhou milagres em nome de Jesus, então eles 
fizeram isso em seu lugar e com a autoridade dele. E 
ninguém pode razoavelmente negar que esta 
autoridade foi dada pelo Pai e do Espírito Santo, 
bem como pelo Filho, a quem a obra de expiação e 
salvação especialmente pertencia…” 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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Continua afirmando: 
“… Por isso Jesus disse que quando ele deu a 
comissão para seus discípulos: “Todo o poder me foi 
dada no céu e na terra. Ide, pois, ensinai todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo” Mat. 28:18, 19.” 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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The Present Truth, 2 de dezembro de 1886 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=72649 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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No estudo 5, mais uma fez, ele cita as 3 pessoas da 
divindade na hora do batismo: “O Senhor uniu estes 
dois, fé e batismo, como condições para a salvação, e 
não temos o direito de separá-los. No entanto, 
quando que assim falamos do batismo, devemos 
lembrar continuamente que a imersão em água em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é 
verdadeiro batismo cristão a não ser que a pessoa 
batizada tem a resposta de uma boa consciência 
para com Deus mediante a fé na ressurreição de 
Jesus Cristo.” 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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The Present Truth, 7 de outubro de 1886 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=72738 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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No estudo 6, mais uma fez, ele cita a comissão de 
Jesus na hora do batismo: “Jesus deixou esta 
comissão para seus discípulos com as seguintes 
palavras: "E Jesus veio e falou-lhes, dizendo: Toda a 
autoridade me foi dada no céu e na terra Ide, pois, 
ensinai todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a 
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; 
e eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim 
do mundo, amém ". Mat. 28:18-20.” 
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1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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The Present Truth, 21 de outubro de 1886 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=72749 
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1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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No estudo 9, ele explica sobre o batismo das águas e 
do Espírito: “As Escrituras distinguir cuidadosamente 
entre o batismo do Espírito e o batismo da água. A 
primeira é uma bênção prometida, a última um 
dever ordenado com uma condição para a obtenção 
da bênção. 
Jesus comissionou seus discípulos para pregar o 
evangelho e batizar em nome do Espírito Santo, 
bem como em nome do Pai e do Filho.” 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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The Present Truth, 2 de dezembro de 1886 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=72649 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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No estudo 9, ele também fala sobre o batismo 
triuno: “Eles também apontam para Mat. 28:19 e 
dizem que existem três nomes, o nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo, e que a palavra "batizar" 
deve ser repetida antes de cada nome…”. 
Nos próximos parágrafos, ele explica que essa ideia 
não tem base bíblica, nem gramatical. 
 
Depois afirma mais uma vez que os apóstolos 
batizavam e ensinavam “em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. (Veja Mat. 28:19)”.  
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1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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The Present Truth, 2 de dezembro de 1886 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=72649 
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1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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Na 10ª e última parte do estudo, o tema é 
testemunhos da história à respeito ao batismo. 
Nesta parte, ele cita vários estudos históricos e 
teólogos que provam que desde o primeiro e 
segundo século, o batismo era administrado em 
vários lugares e os candidatos era imergidos 
totalmente em água. Antes o candidato repetia o 
credo, confessava e renunciava seus pecados. Depois 
eram batizados “por uma solene invocação do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo, de acordo com o 
mandamento expresso de nosso bendito Senhor.” 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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The Present Truth, 16 de dezembro de 1886 
Link direto: http://docs.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=72649 

A TRINDADE E A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA 
1886 – The Present Truth – O maior estudo sobre o Batismo 
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Os Pioneiros no 
Brasil 

 

 22/Dezembro/1906 - Lição 
da Escola Sabatina; 

 1911 e 1912 - Notícias de 2 
batismos usando Mat 28:19; 

 1913 - F. W. Spies usa 
Mateus 28:19 para provar a 
3ª pessoa da divindade; 
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1906 – Revista Adventista – Em nome de quem? 
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Em 1906, as lições da Escola Sabatina viam na 
Revista Adventista. Nela, viam a pergunta e o texto 
bíblico para a resposta. O título da lição XII de 22 de 
dezembro de 1906 era “O baptismo”. Vejamos a 
pergunta: Em nome de quem somos baptizados? 
Resposta: Mat. 28:19, 20. 

 
Revista Adventista, outubro de 1906 

Link direto: http://acervo.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?ed=2123&s=1784497290 
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1911 – Revista Adventista – Notícia sobre batismo 
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Na Revista Adventista (set/out de 1911), o pastor 
Adolpho Asthesiano, traz a notícia do batismo de 2 
pessoas em Santa Catharina. Vejamos o que fala. 

 
Revista Adventista, setembro e outubro de 1911 

Link direto: http://acervo.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?ed=2096&s=1784497290 
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1912 – Revista Adventista – Notícia sobre batismo 
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Na Revista Adventista (mar/abr de 1912), o irmão 
Adolpho Asthesiano, traz a notícia do batismo de 4 
pessoas em Santa Catharina. Vejamos o que fala. 

 
Revista Adventista, março e abril de 1912 

Link direto: http://acervo.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?ed=1751&s=1784497290 
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1913 – Revista Adventista – Artigo “O Espírito Santo” 
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Na Revista Adventista (maio de 1913), o irmão F. W. 
Spies, no artigo “O Espírito Santo”, usa Mateus 28:19 
para mostrar que o Espírito Santo é a terceira 
pessoa da divindade e que representava a Jesus. 

 

Revista Adventista, maio de 1913 
Link direto: http://acervo.revistaadventista.com.br/cpbreader.cpb?ed=1762&s=1784497290 
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O Batismo e 
Ellen G. White 

 

 Qual a fórmula batismal? 
 Como ela foi batizada? 
 Na visão de EGW, como os 

apóstolos batizavam? 
 O que significa “em nome de 

Jesus”? 
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EGW – A fórmula batismal 
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“Simboliza o batismo soleníssima renúncia do 
mundo. Os que ao iniciar a carreira cristã são 
batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo, declaram publicamente que renunciaram o 
serviço de Satanás, e se tornaram membros da 
família real, filhos do celeste Rei. Obedeceram ao 
preceito que diz: "Saí do meio deles, e apartai-vos... 
e não toqueis nada imundo.“ 

 
Testemunhos Seletos - II, p. 389 

Link para download dos Livros de EGW: http://centrowhite.org.br/downloads/ebooks/ 
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EGW foi batizada de acordo com Mateus 28:19 
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“Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 
fomos sepultados com Cristo na semelhança de Sua 
morte e com Ele ressuscitamos na de Sua 
ressurreição, a fim de andarmos em novidade de 
vida… 
… O fato de que fomos batizados em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo é uma garantia de que 
essas potências nos assistirão em todos os nossos 
apertos, quando quer que os invoquemos." 

Testemunhos Seletos II, p. 396 
Link para download dos Livros de EGW: http://centrowhite.org.br/downloads/ebooks/ 
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EGW - Os pioneiros seguiam o exemplo dos apóstolos 
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“…Vi que nos dias dos apóstolos a igreja esteve em 
perigo de ser enganada e iludida por falsos mestres. 
Portanto os irmãos escolheram homens que tinham 
dado boa demonstração de que eram capazes de 
governar bem a sua própria casa e preservar a ordem 
em sua própria família, e que podiam esclarecer os 
que estavam em trevas… Havendo recebido sua 
comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da 
igreja, saíram batizando no nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo… 

Primeiros Escritos, p. 100 e 101 
Link para download dos Livros de EGW: http://centrowhite.org.br/downloads/ebooks/ 
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EGW - Os pioneiros seguiam o exemplo dos apóstolos 
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“Então o apóstolo (Paulo) expôs perante eles as 
grandes verdades que são o fundamento da 
esperança do cristão… Repetiu as palavras da 
comissão do Salvador aos discípulos: "É-Me dado 
todo o poder no Céu e na Terra. Portanto ide, e 
ensinai todas as nações, batizando-as em nome do 
Pai, e do Filho e do Espírito Santo." Mat. 28:18 e 19. 
Falou-lhes também da promessa de Cristo de enviar 
o Consolador…” 

Atos dos Apóstolos, p. 282 
Link para download dos Livros de EGW: http://centrowhite.org.br/downloads/ebooks/ 
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EGW - Os pioneiros seguiam o exemplo dos apóstolos 
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“Deviam os discípulos levar avante sua obra no 
nome de Cristo… Em Seu nome deviam apresentar 
suas petições ao Pai, e receberiam resposta. Deviam 
batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
O nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, o 
laço de união, a autoridade para sua norma de 
prosseguimento e a fonte de seu sucesso. Nada 
devia ser reconhecido em Seu reino que não 
trouxesse Seu nome e inscrição. 

Atos dos Apóstolos, p. 28 
Link para download dos Livros de EGW: http://centrowhite.org.br/downloads/ebooks/ 
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Perguntas: 
 Como batizavam os primeiros 

pastores adventistas (Thiago 
White, José Bates, etc)? 

 Eles acreditavam em Mat. 28:19? 
O que pregavam sobre o batismo 

apenas em “nome de Jesus”? 
O Brasil seguia a IASD Mundial? 
 Ellen White - Como foi batizada? 

Em que acreditava? O que falava 
sobre a crença e a forma de 
batizar dos apóstolos? 


