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Quais são as duas condições, dadas por Jesus, para sermos salvos? 

Marcos 16:15 e 16. Para sermos salvos, precisamos de crer no evangelho e ser batizados.

Como era realizado o batismo nos tempos bíblicos? 

Atos 8:35-38. O batismo era realizado num sítio onde houvesse água suficiente para 
uma imersão (a palavra “batismo” deriva do Grego baptizo, que significa “imersão”; e de 
bapto, que significa “mergulhar em”, “mergulhar debaixo de”).

Porque é importante o batismo? 

Mateus 10:32 e 33. Porque, através do batismo, confessamos publicamente a nossa fé 
em Jesus Cristo.

Como é que Jesus foi batizado? 

Mateus 3:13-17. Jesus veio da Galileia, indo ter com João Batista, e foi batizado por 
ele quando tinha, aproximadamente, trinta anos (Lucas 3:23). O Céu abriu-se, ouviu-se 
a voz de Deus, e o Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma de pomba.

Qual é a diferença entre o batismo de Jesus e o nosso? 

II Coríntios 5:21. Para sermos batizados, precisamos de nos arrepender dos nossos 
pecados (Atos 2:38). Mas, Jesus nunca pecou. Ele foi batizado para “cumprir toda a 
justiça” (Mateus 3:15), e ser, assim, um exemplo perfeito para o ser humano.

O que simboliza o batismo para cada crente sincero? 

Romanos 6:3-6. O batismo simboliza uma morte para o pecado e um sepultamento 
de uma vida antiga, vivida sem Deus. Simboliza também uma ressurreição para uma 
nova vida de justiça e de paz ao serviço de Deus (Romanos 6:11-13).

O que deve acompanhar o batismo de uma pessoa? 

Mateus 28:19 e 20; Atos 2:37 e 38. Para que alguém seja batizado, é necessário um 
arrependimento sincero e a aprendizagem dos ensinos de Jesus.

O Batismo
E, agora, porque te deténs? Levanta-te, e 
batiza-te, e lava os teus pecados, invocando 
o nome do Senhor. Atos 22:16
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