
LIÇÃO 8 -  CALCULANDO AS DESPESAS 

Antes do Batismo  

 

Observação: Este estudo é para ser feito com pessoas que já decidiram ser batizadas. A preferência é que 

o professor seja um dos lideres da igreja que não tenha participado nos estudos com esta pessoa 

anteriormente. 

 

I.  O QUE SIGNIFICA “CALCULAR A DESPESA”? - Lucas 14:28-30 

 

"Calcular a despesa" é analisar sua vida para ver se está pronto para não somente começar a vida 

cristã, mas para também permanecer fiel até a morte. O apóstolo Pedro disse que é melhor nunca 

começar do que tornar-se cristão e depois afastar-se do caminho (2 Pedro 2:20). Esta decisão é a 

mais importante da sua vida e vai determinar sua eternidade. 

 

II.  QUAL É O PLANO DA SALVAÇÃO? 

A. GRAÇA E FÉ – Qual é a relação entre graça, fé e obras ? 

1. A salvação vem pela graça mediante a fé e não de obras – Efésios 2:8-10 

2. É uma fé obediente – Romanos 1:5; 6:17-18; 16:26 

 

B. CRENÇA – Quem é Jesus? – João 3:16; Atos 8:37 

 

C.  ARREPENDIMENTO – O que significa arrependimento dos pecados? II Coríntios 7:9-10 

1. Você comete algum pecado específico que futuramente pode ser um problema para 

você ou para a igreja? (Tiago 5:16; I João 1:7-9) 

2. Você tem problemas com algum vício? Isso vai ser difícil para você vencer na sua vida 

cristã? 

3. Qual é seu estado civil? Se for casado, seu casamento é legal perante a lei? 

 

D.  CONFISSÃO - O que quer dizer “confessar a Jesus como Senhor?” Romanos 10:9-10 

1. Você está pronto para dizer publicamente que acredita que Jesus Cristo é o filho de 

Deus e o Senhor da sua vida? – Atos 8:37 

2. Você está pronto para falar para outros sobre sua fé em Jesus e tentar ganhá-los? 

Mateus 10:32,33 

 

E.  BATISMO – Como é o batismo conforme ao evangelho? -  Romanos 6:3-7 

1. Você já foi batizado? – Quando?  Como? – Por quê? 

2. Se já foi batizado, por quê quer ser batizado de novo? 

3. A pessoa é salva antes ou depois do batismo? Você está salvo ou perdido agora? 

4. Quais são as duas coisas que a pessoa recebe no ato do batismo nas águas? – Atos 2:38 

5. O que vai mudar na sua vida depois do batismo? Como é que o seu novo homem vai 

ser diferente do seu velho homem? 

 

F. PERSEVERANÇA – O que significa perseverança? – Mateus 10:22 

1. Você entende que não pertence mais à igreja da qual você está saindo? (Atos 2:42) 

2. Qual é a igreja que você vai pertencer depois do batismo? 

3. Você entende que a Igreja de Cristo não é uma denominação como outras igrejas 

humanas? 

4. Como vai ser sua vida com respeito ao crescimento espiritual, pureza, leitura bíblica, 

oração, participação nos cultos, o encontro bíblico, contribuição e evangelismo? 

5. O que vai acontecer se não permanecer fiel? Mateus 18:15-17; Hebreus 10:26-31 

6. Qual era seu maior obstáculo para permanecer fiel? (família, amigos, trabalho, vícios, 

pecados pessoais, ____________________ ). 

7. Alguém que você conhece se opõe a sua decisão? 

.  



  

III. A PARÁBOLA DO SEMEADOR - Mateus 13:1-9, 18-23  

 

A. Quais eram os quatro tipos de solos? 

 

  B.  Que tipos de pessoas representam estes solos? 

 

 C.  Que tipo de solo é você? 

 

IV.  PERGUNTAS FINAIS 

 

 A.        Você ainda quer ser batizado? 

         1. Você quer pensar um pouco mais sobre sua decisão antes de tomá-la? 

         2. Por que quer pensar? 

 

 B.         Quando você quer ser batizado? 

 

 C.         Você tem qualquer pergunta? 

 

 D.        Oração 

 

 E.         Continue a leitura bíblica diária 

 

 


