Assembléia de Deus em Porto Novo, 30 de outubro de 2011, Batismo nas Águas.
“Chamados para Vencer!”

TEXTO ÁUREO: Mt 28.18-20
TEMA:
“BATISMO NAS ÁGUAS: O INÍCIO DE UMA NOVA VIDA POR
UM NOVO NASCIMENTO”

1) O Mestre nos deu o maior exemplo sobre a necessidade de ser
batizado (Mt 3.13-17)
2) Somente poderá ser batizado aquele que aceitar a Palavra de forma
sincera (At 2.41-42);
3) As águas batismais não têm o poder de lavar os pecados, mas o
Sangue de Cristo têm exclusivamente esse “Poder Remidor” (At 22.16);
4) O perdão vem do arrependimento, e arrependimento vem da
confissão dos pecados, só assim o batismo nas águas será legítimo (Mc
1.4-5);
5) A principal condicionante do batismo é crer que Jesus Cristo é Nosso
Único e Suficiente Salvador das nossas Almas (Mc 16.16);
6) O batismo é uma ordenança para todos, é uma promessa que se
estende as gerações (At 2.38-39);
7) O batismo é como a ordem de Cristo: “ ...em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo” (Mt 28.19);
8) Através do batismo nas águas a Igreja de Cristo pode vivenciar a
Unidade do Corpo de Cristo (ICo 12.13-14);
9) O processo de morte do Velho Homem não se acaba na água,
apenas se confirma que devemos lutar para que ele continue morto a
cada dia (Gl 5.17);
10) O homem para alcançar a Salvação depende única e
exclusivamente de seguir as Palavras do Mestre: “... te digo que aquele
que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus” (Jo 3.3-5).

“Aquele desce as águas para o batismo declara perante os homens uma
vontade incondicional de seguir a Cristo, deixando de forma simbólica na água, o velho
homem sepultado e ressurgindo uma Nova Criatura gerada em Cristo Jesus para uma
Nova Vida!”
Pr. Pres. Jorge Luiz (ADPN)

