
Batismo
nas

Águas
Quem crer e for batizado será salvo; 
mas quem não crer será condenado. 

Marcos 16:16
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1.   Batizar-se nas águas 
2.   Frequentar a Igreja e não abandonar a sua congregação 
3.   Participar da Santa Ceia 
4.   Ler a Bíblia Sagrada, vigiar, orar e jejuar
5    Obedecer superiores eclesiásticos 
6.   Trazer Dízimos e Ofertas 
7.   Praticar a caridade 
8.   Orar pela Pátria 
9.   Viver longe dos pecados 
10. Perseverança; Ser fiel até a morte

Deveres do (a) Cristão (ã) Verdadeiro (a)

1.   Batizar-se nas águas (Mateus 3:13-17)  
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; Mateus 28:19
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16
E HAVIA entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. João 3:1
Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo de Deus; porque 
ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João 3:2
Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não 
pode ver o reino de Deus. João 3:3
Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no 
ventre de sua mãe, e nascer? João 3:4
Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não 
pode entrar no reino de Deus. João 3:5
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. João 3:6
Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. João 3:7
O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim é 
todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8

2.   Frequentar a Igreja; não abandonar a sua congregação 
ALEGREI-ME quando me disseram: Vamos à casa do SENHOR. Salmos 122:1

Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos 
outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10:25

3.   Participar da Santa Ceia
Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. João 6:50
Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o pão que eu der é a 
minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6:51
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? João 6:52
Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do homem, e não 
beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6:53
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:54 
Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. João 6:55
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6:56
Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por 
mim. João 6:57
Este é o pão que desceu do céu; não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram; quem comer este 
pão viverá para sempre. João 6:58

Porque eu recebi do SENHOR o que também vos ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o 
pão; I Coríntios 11:23
E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto em 
memória de mim. I Coríntios 11:24
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu 
sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. I Coríntios 11:25
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, até que 
venha. I Coríntios 11:26

Batismo:
Cerimônia em que se usa água 

(imersão na água) e por meio da qual 
uma pessoa se torna membro de uma 

igreja cristã. O batismo é sinal de 
arrependimento e perdão (At 2.38) e 

união com Cristo (Gl 3.26-27), 
tanto em sua morte como em sua 

ressurreição (Rm 6.3-5).
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4.   Ler a Bíblia Sagrada, vigiar, orar e jejuar
Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam; 
João 5:39 
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. 
Mateus 22:29

Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 
Mateus 26:41

Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17:21

A ORAÇÃO: Mateus 6.5-8; ORAÇÃO MODELO: Mateus 6.9-13

O JEJUM: Mateus 6.16-18 

5    Obedecer superiores eclesiásticos 

ADMOESTO-TE, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, e ações de graças, por todos os 
homens; I Timóteo 2:1
Pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e 
honestidade; I Timóteo 2:2
Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, I Timóteo 2:3
Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. I Timóteo 2:4

6.   Trazer Dízimos e Ofertas
Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas 
ofertas. Malaquias 3:8
Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Malaquias 3:9
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei 
prova de mim nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar 
sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Malaquias 3:10
E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra; e a vossa vide 
no campo não será estéril, diz o SENHOR dos Exércitos. Malaquias 3:11

Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço; 
porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Lucas 6:38

... e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. 
Atos 20:35

E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em abundância, em 
abundância ceifará. II Corintios 9:6
Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus 
ama ao que dá com alegria. II Corintios 9:7
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a 
suficiência, abundeis em toda a boa obra; II Corintios 9:8

nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão 
o reino de Deus. I Corintios 6:10

7.   Praticar a caridade
Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Mateus 5:42
GUARDAI-VOS de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles; aliás, não 
tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Mateus 6:1
Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas 
sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o 
seu galardão. Mateus 6:2
Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita; Mateus 6:3
Para que a tua esmola seja dada em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará 
publicamente. Mateus 6:4

A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas 
tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27

8.   Orar pela Pátria 

Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles; porque velam por vossas almas, como aqueles que 
hão de dar conta delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. 
Hebreus 13:17

2



9.   Viver longe dos pecados (Pecado = falta, culpa, transgressão à Palavra de Deus, perder o alvo) 

Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo 
do pecado. João 8:34

Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus 
nosso Senhor. Romanos 6:11
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor. Romanos 6:23

Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para morte. I João 5:17

10. Perseverança; Ser fiel até a morte 
Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24:13
Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Lucas 21:19
Mas o justo viverá da fé; E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38
Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crêem para a 
conservação da alma. Hebreus 10:39

... Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10d

Observações:
Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas 
coisas necessárias: Atos 15:28
Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da 
prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Atos 15:29

O (a)  cristão (ã) deve seguir a paz com todos (as) e a santificação:
Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor; Hebreus 12:14

Também deve ser cheio (a) do Espírito Santo para que possa ter poder para testificar com ousadia 
acerca do reino de Deus e vencer o mundo e todas as concupiscências que nele há:
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em 
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8

E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito; Efésios 5:18

Não usar roupas sensuais: 
E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Judas 1:23

Conclusão:
Este estudo traz algumas coisas fundamentais para uma relação vitoriosa com o Senhor Jesus Cristo. 
Você deve ler a Bíblia Sagrada e aprofundar-se no conhecimento do Senhor Jesus.

Que Deus o Pai vos abençoe rica e abundantemente em o nome do Senhor Jesus Cristo para que 
cresçais em todo conhecimento referente ao reino dos céus e a palavra de Cristo superabunde em 

vossos corações.

Para vossa Meditação:

Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Efésios 
4:15

E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32

Pastor Lauro Bereci Ramos de Góes
Fones: (55) 3232 7317 e 9148 9916

E-mail: lauroeleticia@hotmail.com
Site: sojesuscristosalva.wordpress.com

“Família: Um Presente de Deus”

IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL CRISTÃ
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