
LIÇÃO 6 - O PLANO DA SALVAÇÃO 

 

I. O QUE DEVEMOS FAZER PARA RECEBER PERDÃO DOS PECADOS E TER SALVAÇÃO? 

 

A.  O que você acha? 

1. Você se considera salvo ou perdido? 

2. Se responder "salvo" como foi a sua conversão? 

3. Se responder "salvo” especificamente quando foi que recebeu o perdão dos pecados? 

4. Você já foi batizado? 

a. Quando? 

 b. Como? 

 c. Por que? 

 

B. O que a Bíblia fala? – Efésios 2:8-10 – Pela G_______, mediante a F____, não de O_____. 

Fé obediente, Romanos 1:5; 6:17-18; 16:26. 

1.   C__________ João 3:16; (Tiago 2:19). 

 2.   A__________ 2 Pedro 3:9; (2 Coríntios 7:9-10). 

 3.   C__________ Romanos 10:9-10;  (Mateus 10:32-33).                               

 4.   B__________ Atos 2:38; João 3:5. 

 5.   P__________  Mateus 10:22; Atos 2:42 

 

II. COMO É O BATISMO BÍBLICO? - Para ser válido, batismo exige: 

 

       A.   A pessoa certa - Marcos 16:15-16 - Uma pessoa que tem a idade suficiente e capacidade para   

       crer no evangelho. 

1. Não temos nenhuma evidência bíblica para batismo de crianças. 

2. Ezequiel 18:18-21 - Filhos não herdam os pecados dos pais, então não herdam o pecado de Adão. 

3. Deuteronômio 1:39 - Crianças não sabem distinguir entre o bem e o mal, (Números 14:29). 

4. Mateus 18:1-4 - Crianças não precisam ser batizadas porque não têm pecados e não podem crer. 

5. Os que receberam batismo quando eram crianças, não receberam o batismo bíblico. 

 

        B.  O propósito certo - Atos 2:38; Atos 22:16; 1 Pedro 3:21; Gálatas 3:26-27 

1. O propósito do batismo é receber perdão dos pecados (a salvação) e o dom do Espírito Santo. 

2. Quem é batizado por outra razão qualquer, não recebe o batismo bíblico. 

a. Por exemplo, aquele que foi batizado para agradar a alguém ou para pedir  ajuda  da  igreja  ou  

para acompanhar outros que foram batizados, não recebeu um batismo bíblico. 

b. Quem diz que já foi  salvo  quando  aceitou  a  Jesus  e  foi  batizado  apenas  para  cumprir  os  

requisitos do batismo ou para entrar numa denominação, não se batizou conforme a Bíblia.  

Ele não foi batizado para perdão dos pecados, porque pensava que já o havia recebido. 

 

        C.  A forma certa - Conforme ao evangelho 

          1. 2 Tessalonicenses 1:7-9 - A pessoa deve obedecer ao evangelho. 

2. 1 Coríntios 15 1-4 - O que e o evangelho? 

          3. Romanos 6:3-7 - Como a pessoa  pode  obedecer  ao  evangelho  agora  mesmo?   Veja  a  ilustração  

                comparando o que Jesus fez com o que nós devemos fazer. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nosso velho homem com                                                                      …para que um novo homem 

 pecado tem que morrer…                                               sem pecado possa nascer. 

 

                                              … e ser sepultado nas águas do batismo… 

 

   a. Entramos na morte de Jesus. 

   b. Estamos sepultados com Jesus. 

   c. Nascemos de novo para andar em novidade de vida. 

 

IV.  APLICAÇÃO E DESAFIO 

 

 A. Você está salvo ou perdido segundo a Bíblia? 

 

 B. Você está pronto para obedecer ao evangelho agora mesmo? 

 

C. Faça logo o que está faltando, para que tenha a salvação, o perdão dos seus pecados. 

 

ALGUMAS FALSAS DOUTRINAS SOBRE BATISMO? 

 

 A. Aspersão ou Imersão? 

                 1. A palavra grega "batizo” significa mergulhar, imergir, ou submergir.  A prática  bíblica  sempre  

                     foi imersão, (Colossenses 2:12). 

                 2. Batismo por aspersão nunca foi uma prática bíblica e não foi completamente aceito  pelas  igrejas  

                     humanas até 1311 no Concílio de Ravenna. 

                 3. Uma pessoa que foi batizada por aspersão não recebeu o batismo bíblico. 

 

            B. "Batismo é o sinal externo de uma graça íntima”. 

                  Alguns consideram o batismo somente um símbolo da salvação e não  necessário  para  receberem     

                  perdão dos pecados. Pedro, porém,  disse  que  batismo  é  “para  remissão  dos  vossos  pecados”, 

                  Atos 2:38). 

 

            C. “Batismo não é necessário  para  salvação  desde  que  o  ladrão  na  cruz  foi  salvo  sem  batismo,  

                  (Lucas 23:39-43)”. 

                  1. Hebreus 9:15-17 - O ladrão vivia sob o Velho Testamento e antes  da  morte  e  ressurreição de 

                      Jesus. 

                  2. Lucas 5:24 - O  ladrão  recebeu  perdão  pessoalmente  de  Jesus  como  vários  outros   também  

                       receberam  enquanto   Jesus  estava  vivo  aqui  na  terra.   Porém,  nós  temos  que  cumprir  os  

                       requisitos do Seu Novo Testamento para receber perdão. 

Jesus foi crucificado. 

Jesus foi sepultado. 

Jesus ressuscitou! 


