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Pedro respondeu: "Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. (Atos 2:38)






Nós precisamos de Jesus para não ser pegos de surpresa no dia que Jesus voltar.
O primeiro passo para se batizar é se arrepender.
Para seguir Jesus tem que ser obediente.
O batismo não é opcional, é uma ordem de Jesus Cristo
“Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João.” (Mateus 3:13)
“E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.”
(Marcos 16:15)

“Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer
da água e do Espírito.” (João 3:5)





Quem crer e for batizado será salvo
A palavra batismo significa emergir, mergulhar.
O batismo é a primeira ordem de Jesus.
Também significa morrer para o pecado e viver uma nova vida com o Senhor Jesus
Cristo.

“Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado
seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado.” (Romanos 6:6)





O batismo também representa a morte do velho homem.
O nosso velho homem nos persegue diariamente.
O poder do pecado foi destruído por Jesus Cristo.
Você não pode se batizar antes de conhecer Jesus.

“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que
agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.”
(Gálatas 2:20)



Jesus quer você!
Mesmo sem ter pecados Jesus foi batizado.
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“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” (Romanos 10:9)
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo
Jesus, nosso Senhor. (Romanos 6:23)
"Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.”
(Mateus 11:28)
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