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Certo dia, Jesus deixou a ofi cina de carpintaria na vila de Nazaré e Se 
dirigiu ao rio Jordão, onde Seu primo João Batista estava pregando. Ali, 

pediu a João que O batizasse, porque, assim, disse Ele, convinha “cumprir toda 
a justiça” (Mt 3:3-15). O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas 
podem participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu pecado, foi batizado para 
“cumprir toda a justiça”, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo 
de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo.

1. Quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? Efésios 4:5
Há um    Senhor, uma só   
um só  .

2. Qual o signifi cado do batismo na Bíblia? Romanos 6:3-4; Colossenses 2:12
a)     . b)  .  
c)     .
A palavra batismo (do grego baptizo) signifi ca mergulhar, imergir, afundar.

3. De que forma Cristo foi batizado por João? Marcos 1:9-10 (marque V ou F) 
(    ) Aspersão                                (    ) Imersão

4. Que razão Jesus apresentou para ser batizado? Mateus 3:13-15 (marque V ou F) 
(    ) Porque era pecador.    (    ) Para dar o exemplo.    (    ) Para cumprir a justiça.

5.  De acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria 
mostrar seu arrependimento? Atos 2:38
 
 .

6. Quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? João 3:5; Marcos 16:16
Quem não nascer da     e do        
não pode entrar no reino de Deus. Quem crer e for  
será salvo.
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7.  O que Paulo foi orientado a fazer, quando entendeu o plano da salvação?  
Atos 22:16
  
 .

8.  Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? 
Hebreus 3:15; 2Coríntios 6:2
(    ) Hoje                    (    ) Amanhã                      (    ) Algum dia
Mateus 28:20 nos ensina que antes do batismo a pessoa precisa ser ensinada 
sobre as verdades bíblicas e aceitá-las. 

9.  Que dizer então de meu passado, quando vivia em desobediência a Deus? 
Atos 17:30
Não levou Deus em    os tempos da  .

10. O que acontecerá se atendermos a ordem de Jesus? Apocalipse 22:14
Teremos direito à árvore da       e entraremos na cidade 
pelas      .

Apelo: “Mas a todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 
Deus, a saber, aos que crêem no Seu nome” (João 1:12).

Compromisso de fé:

(    ) Creio no batismo por imersão.
(    ) Desejo ser uma nova criatura. 
(    ) Quero entregar minha vida publicamente a Deus através do batismo.

Datas para o batismo
1 -    de     
2 -    de     
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