
COMO RESTAURAR O MEU RELACIONAMENTO COM DEUS? 

Como você pode tornar-se Cristão? 

 

O que você acha é necessário para tornar-se cristão?   

 

1. Se você morresse agora mesmo, você estaria salvo ou perdido?  Ou, “Eu não sei”.  Circule uma 

resposta. 

2. Se você circulou “salvo”, como foi a sua conversão? 

      ❑ Eu sempre tenho sido um cristão, desde que nasci. 

      ❑ Eu orei e pedi para Jesus entrar no meu coração.  Data de sua  

           salvação: _____________ 

      ❑ Outro: _________________________________________ 

3. Se você circulou “salvo”, quando os seus pecados foram perdoados? 

      ❑ Quando eu era um bebê.  

      ❑ No momento em que eu orei e pedi que Jesus entrasse no meu  

           coração. 

      ❑ Outro: ________________________________________ 

4. Você foi batizado? 

      ❑ Sim 

      ❑ Não 

5. Se você marcou “sim”, quando você foi batizado? 

      ❑ Quando eu era um bebê. 

      ❑ Algum tempo depois da minha conversão (salvação/perdão) 

           Data do seu batismo: _______ 

      ❑ Outro: _______________________________________ 

6. Como você foi batizado? 

      ❑ Aspersão (água derramada ou aspergida na minha cabeça) 

      ❑ Imersão (por baixo da água) 

7. Por que você foi batizado? 

      ❑ Para seguir o exemplo de Jesus. 

      ❑ Para dar testemunho público que eu fui salvo, antes mesmo do  

           batismo. 

      ❑ Meus pais tomaram esta decisão por mim quando eu era um bebê. 

      ❑ Outro: _______________________________________ 

8. Qual linha de tempo abaixo representa a sua vida? 
 

❑ Nasci fisicamente.           Batizado quando bebê.               Confirmação com + 12 anos.               Hoje 

/---------------------------------------/-----------------------------------------/--------------------------------------/---→ 

                                                                                                 Eu acreditei por mim mesmo. 

 

❑ Nasci fisicamente.   Fiquei ciente do pecado.    Pedi Jesus entrar no coração.       Batizado.         Hoje 

/-----------------------------/------------------------------/---------------------------------------/-------------------/--→ 

                                                                                Salvo, perdoado dos pecados   

❑ Outro:                                                                                           Hoje                                                                                                                           

/----------------------------/-------------------------------/-------------------------------------/---------------------/--→ 

 

O que a Bíblia diz sobre como tornar-se cristão? 
 

“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, 

para que ninguém se glorie” Efésios 2:8-9. 
 

“Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações 

um povo para a obediência que vem pela fé” Romanos 1:5. 
 



“Mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus eterno,para que todas 

as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe”  Romanos 16:26.   
 

“Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração 

à forma de ensino que lhes foi transmitida.  Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da 

justiça” Romanos 6:17-18.   

 

“Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação . . .” Romanos 1:16.   

 

1.  Você deve examinar os mandamentos do Evangelho. 

 

“Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.  Quem crer e for batizado será salvo, 

mas quem não crer será condenado” Marcos 16:15-16.   

 

O QUE É O EVANGELHO (BOAS NOTÍCIAS)?____________________________________________ 

 

“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.   

 

“E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele” 

Atos 22:16. 

 

2.  Você deve entender o Evangelho. 

 

“Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho . . . que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as 

Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois 

aos Doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez” 1 Coríntios 15:1-6. 

 

3.  Você deve escolher obedecer ao Evangelho. 

 

“Quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas 

flamejantes.  Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso 

Senhor Jesus.  Eles sofrerão a pena de destruição eterna” 2 Tessalonicenses 1:7-9. 

 

“Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de 

coração à forma de ensino que lhes foi transmitida.  Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se 

escravos da justiça” Romanos 6:17-18.   

 

“Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte?  

Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi 

ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova” Romanos 6:3-4. 

 

“Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados 

mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos” Colossenses 2:12. 

 

“Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.  Quem crer e for batizado será salvo, 

mas quem não crer será condenado” Marcos 16:15-16.   

 

“Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso.  Ali encontrou 

alguns discípulos e lhes perguntou: ‘Vocês receberam o Espírito Santo quando creram’?  Eles 

responderam: ‘Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo’.  ‘Então, que batismo vocês 

receberam’? perguntou Paulo.  ‘O batismo de João’, responderam eles.  Disse Paulo: ‘O batismo de João 

foi um batismo de arrependimento.  Ele dizia ao povo que cresse naquele que viria depois dele, isto é, em 

Jesus’.  Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus” Atos 19:1-5 (Efésios 2:1-10). 

 


