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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.



D R .  A D R I A N  R O G E R S



Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.

P A S T O R  A D R I A N  R O G E R S

VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

Esse livreto foi extraído da mensagem do  
Pastor Adrian Rogers Bible Baptism (#2002), 

disponível em Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org/products/bible-baptism-2002

https://lwf.org/products/bible-baptism-2002
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BATISMO BÍBLICO

Mateus 28:19-20 foi chamado de Grande Comissão. 
Mas lamentavelmente muitas vezes vemos uma 
grande omissão. Precisamos descobrir o que o 
Senhor Jesus Cristo deu à Igreja quando Ele deu a 
ela ordens de marcha, Sua Grande Comissão. 

Deixe-me falar sobre o ministério do Senhor 
Jesus: Jesus teve um breve ministério público; 
pouco mais de três anos. Como Jesus começou o 
Seu ministério? Sendo batizado por João Batista no 
Rio Jordão. Como Jesus concluiu seu ministério? 
Ordenando o batismo.

E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: 
É-me dado todo o poder no céu e na terra. 
Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo: Ensinando-os a 
guardar todas as coisas que eu vos tenho 
mandado; e eis que eu estou convosco 
todos os dias, até a consumação do mundo. 
Amém. (Mateus 28:18-20, ACF)

A palavra “poder” significa literalmente 
autoridade. “Portanto ide, fazei discípulos de 
todas as nações...” significa literalmente “discipular 
todas as nações.” “... batizando-os em nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo: Ensinando-os a 
guardar” — quantas coisas? Todas as coisas, “que 
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eu vos —” solicitei? Não; vos sugeri? Não. “... vos 
tenho mandado.”

Agora, quem disse isso? Aquele que diz: “toda 
autoridade me é dada.” Pessoal, quando você chega 
a algo assim nas Escrituras, a única coisa que você 
pode razoavelmente dizer é: “Sim, Senhor.”

Agora olhe no verso novamente: “e eis que eu 
estou convosco todos os dias, até a consumação 
do mundo. Amém.” Ou seja, literalmente, “o fim 
dos tempos.” Jesus está aqui hoje. Ele ainda está 
falando, e Ele ainda está dizendo a mesma coisa. 
Ele não mudou; não há gaguice, nem sussurros, 
nem desculpas, nem equívocos. Está ali na Palavra 
de Deus. Devemos levar as pessoas a Cristo, 
batizá-las e ensiná-las a observar tudo o que Ele 
nos ordenou. É isso que a Palavra de Deus diz. Isso 
é impressão com tinta preta em papel branco.

Quero falar com você sobre o batismo. E não 
batismo Batista. Pessoal, não estou interessado no 
batismo Batista. Se temos alguma “doutrina Batista”, 
precisamos nos livrar dela. E os Presbiterianos 
precisam se livrar da “doutrina Presbiteriana”, 
os Metodistas precisam se livrar da “doutrina 
Metodista”, os Episcopais precisam se livrar da” 
doutrina Episcopal”, as Assembleias de Deus 

Precisamos entender o 
que a Bíblia diz. Somos a 
Igreja, não um clube. Não 

fazemos as nossas regras à 
medida que avançamos.
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precisam se livrar da” doutrina da Assembleia de 
Deus”, os Católicos Romanos precisam se livrar da” 
doutrina Católica Romana”, e todos nós precisamos 
voltar para a doutrina da Bíblia. Não é verdade? 

Precisamos entender o que a Bíblia diz. Somos 
a Igreja, não um clube. Não fazemos as nossas 
regras à medida que avançamos. Jesus tem toda a 
autoridade e é Ele quem nos fala sobre o batismo.

Portanto, o que eu quero que você faça é olhar 
para a Palavra de Deus. Se eu lhe disser algo que 
não está na Palavra de Deus, desafie-me nisso. Se 
eu lhe disser algo que está na Palavra de Deus, então 
não sou eu que você está ouvindo. Realmente, é 
Deus, a Palavra.
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O MÉTODO BÍBLICO DO BATISMO

Vamos falar sobre o método Bíblico do batismo. 
Qual é o método do batismo? Em Marcos 1:9-10, 
vamos descobrir como o Senhor Jesus Cristo — 
nosso exemplo — foi batizado. Ele diz: “E aconteceu 
naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da 
Galileia, foi batizado por João, no Jordão” (Marcos 
1:9, ACF). Você sabe a que distância estava Nazaré 
do Rio Jordão? Era de noventa e seis quilômetros, 
só ida, para ser batizado. Você pode dizer: “Bem, 
é um pouco inconveniente para mim ser batizado; 
se eu fosse batizado, estragaria um penteado de 
20 dólares.” Oh? Jesus percorreu noventa e seis 
quilômetros de Nazaré para o Jordão e foi batizado 
por João no Rio Jordão. Não perto do Jordão, nem 
pelo Jordão, mas no Jordão. 

“E, logo que saiu da água, viu os céus abertos, 
e o Espírito, que como pomba descia sobre ele.” 
(Marcos 1:10). Agora, se Jesus saiu da água, onde 
Ele estava? Na água. É óbvio que Jesus foi batizado 
por imersão. E a pomba que desceu simboliza o 
Espírito Santo. 

Por que Jesus veio até o Jordão? Por que João 
batizava no Jordão? Boa pergunta; estou feliz que 
você tenha perguntado. Volte para João 3:23 e você 
descobrirá a razão de João estar batizando neste 
local específico. A Bíblia diz: “Ora, João batizava 
também em Enom, junto a Salim, porque havia 



5

ali muitas águas; e vinham ali, e eram batizados” 
(João 3:23, ACF).

Não porque lá era tão bonito, nem porque era 
tão conveniente. Não é isso o que diz. A palavra 
batizado literalmente significa “imerso”. A razão 
pela qual João foi lá para o Rio Jordão não era por 
causa do cenário, e nem pela conveniência. Pessoal, 
é preciso muita água para batizar. 

Se eu batizasse da maneira como algumas 
pessoas fazem o batismo, eu poderia batizar uma 
Igreja inteira com uma banheira cheia de água e 
teria ainda bastante água sobrando. Mas não. O 
batismo precisa de muita água. O Jordão era um rio 
velho lamacento e não era conveniente, mas havia 
água ali.

Eu fui para o Quênia na África Oriental uma vez, 
em um Land Rover e passei por avestruz, zebras, 
gnus, e gazelas, e por uma área onde essa nobre 
tribo de guerreiros Massai estavam. Fui lá com o 
missionário Jim Hooten. Ele estava levando esses 
guerreiros Massai a Jesus Cristo. Mas como ele iria 
batizá-los ali? 

Eles pegaram uma pá e cavaram uma cova, 
depois forraram essa cova com uma cobertura de 
plástico. E então, com seu Land Rover, Jim trouxe 
água e encheu aquela cova com água. Aqueles 
guerreiros Massai foram colocados naquela água 
lamacenta, naquela cova, simbolizando que haviam 
morrido com o Senhor Jesus Cristo e foram 
enterrados com Ele.

Não é fácil batizar. Lembro-me da primeira 
pessoa que batizei. O nome dela era Willie Verene. 
Ela era uma senhora adorável. Levei Willie a Cristo 
na primeira e pequena igreja que pastoreei em 
Fellsmere, Flórida. Fui ver Willie numa noite de 
sábado e testemunhei para ela. 
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Mas ela disse: “Pastor, eu quero ser salva, mas 
eu simplesmente não sei como crer. Não sei como 
confiar.” 

Eu disse: “bem, apenas confie nEle.” 
Ela disse: “Bem, eu quero, mas como você faz 

isso?” 
“Eu não sei como dizer para você fazer isso — 

apenas faça isso. Confie no Senhor.” 
Ela disse: “Oh, eu quero, mas eu simplesmente 

não consigo confiar.” 
Não sabia o que lhe dizer. Eu disse: “Willie, vou 

orar por você. Verei você amanhã. Você apenas 
converse com o Senhor. Peça-Lhe para ajudá-la a 
confiar nEle.”

No dia seguinte, quando ela veio à igreja, seu 
rosto era como o sol do meio-dia. Ela disse: “Oh, 
Pastor, Deus me salvou ontem à noite!” E ela veio 
à frente. 

Eu era um jovem pregador, com apenas 19 anos 
de idade e pastoreando uma igreja. Eu não tinha 
nenhuma outra razão para pastorear aquela igreja, 
exceto que Deus tinha me chamado e me dito para 
pastoreá-la. No que diz respeito à experiência, 
não sabia como batizar. Eu nem sabia por onde 
segurar uma pessoa para batizá-la. Eu não tinha 
prestado atenção ao meu pastor quando ele estava 
batizando. 

Não tínhamos água corrente naquela igreja, 
muito menos um batistério! Tínhamos um piso e 
paredes, e um banco de 30 cm por 2,4 metros para 
sentar e apoiar as costas, colocados juntos com um 
suporte de ferro. Mas Deus estava naquela pequena 
igreja ali, à beira dos Everglades, na Flórida.

Tínhamos um canal naquele lugar chamado 
Canal Lateral A, onde drenavam os campos de 
cana-de-açúcar. Nossa pequena igreja se reunia 
no Canal Lateral A. Eu desci naquele escorregadio 
e lamacento pedaço de água, e Willie me seguiu 
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até ali. Para a Flórida, a água estava fria! Eu ainda 
posso ouvir agora quando os pés de Willie tocaram 
naquela água, ela disse: “Tsss!” Havia iscas de peixe, 
girinos, e talvez uma ou duas cobras de rio naquela 
água!

Mas nós fomos ali, e eu imergi aquela senhora 
graciosa na água e a levantei. Nunca vou esquecer. 
Por que fizemos isso? Seria muito mais fácil pegar 
uma pétala de rosa e colocar um pouco de água 
em sua cabeça. Descemos para aquele canal pela 
mesma razão que Jesus foi até o Jordão: “porque 
havia muita água lá.” Tivemos que encontrar um 
lugar onde havia água.

Uma vez, em uma antiga igreja, eu havia 
anunciado um culto de batismo, mas quando 
cheguei à Igreja, o batistério estava vazio. Tínhamos 
um cano tão grande quanto o meu polegar que 
enchia o batistério, e demorou uma eternidade 
para enchê-lo. Eu olhei e descobri que o zelador 
tinha esquecido de abrir o registro! 

Eu disse: “Oh não, o que vamos fazer! Tínhamos 
pessoas vindo de fora da cidade para ver pessoas 
batizadas.” 

Então eu tive uma ideia — inspiração divina, 
acredito. Liguei para o corpo de bombeiros. Eu 
disse: “Eu tenho uma emergência — envie um 
caminhão pipa.” E eles fizeram isso! As pessoas 
pensaram que a igreja estava pegando fogo quando 
viram aquele grande caminhão de bombeiros lá fora 
e a mangueira entrando. Enchemos o batistério, e 
eu batizei essas pessoas.

Agora, por que passar por todo esse problema? 
Porque Jesus disse: “Portanto ide, fazei discípulos 
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a 
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado;” 
Não é fácil, mas é glorioso e maravilhoso. Não 
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estamos procurando uma religião conveniente. 
Vamos descobrir o que a Bíblia diz.

Algumas pessoas querem tornar as coisas 
mais fáceis. As igrejas estão ficando tão casuais e 
relaxadas que não me surpreenderia se algumas 
igrejas recebessem membros por uma vídeo 
chamada e batizasse suas fotografias. Mas o 
método do batismo bíblico é por imersão. A 
própria palavra, batismo, é basicamente uma 
palavra grega não traduzida: baptizo. Ela significa 
“mergulhar, submergir, imergir.” Rantizo significa 
“aspergir”, luo significa “derramar”, mas a palavra 
que Deus usa é baptizo. É uma palavra que é 
transliterada diretamente da língua grega, mas se 
fosse traduzida, a palavra significaria literalmente 
“mergulhar, imergir.”

Você sabia que na antiguidade, todos os cristãos 
eram batizados por imersão? Na verdade, se você 
for para a Europa e olhar em algumas das grandes 
catedrais que foram construídas antes do século 
13, você vai descobrir que eles tinham batistérios 
iguais aos que temos. Eu entrei e fiquei em pé em 
alguns desses batistérios nessas antigas catedrais. 
Nos primeiros anos, todos eram batizados como a 
Bíblia nos ensina a batizar, por imersão.
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O SIGNIFICADO BÍBLICO 
DO BATISMO

Agora, o método e o significado do batismo na 
Bíblia estão indissociavelmente entrelaçados. A 
razão pela qual o método é tão importante é que 
o método é necessário para o significado, e o 
significado dita o método. E o significado é este: 
o batismo retrata a obra salvífica do Senhor Jesus 
Cristo. Agora pegue uma Bíblia e vá para Romanos 
6:4 comigo:

De sorte que fomos sepultados com ele 
pelo batismo na morte; para que, como 
Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, 
pela glória do Pai, assim andemos nós 
também em novidade de vida. (Romanos 
6:4, ACF)

O batismo é um sepultamento. Portanto:

Sabendo isto, que o nosso homem velho 
foi com ele crucificado, para que o corpo 
do pecado seja desfeito, para que não 
sirvamos mais ao pecado. Porque aquele 
que está morto está justificado do pecado. 
(Romanos 6: 6-7, ACF)
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“... nosso velho homem” — isto é, “o homem 
que eu costumava ser.” O que o batismo retrata? 
O Evangelho. O que é o Evangelho? Primeira 
Coríntios 15 nos diz que o Evangelho é isto:

 “... que Cristo morreu por nossos pecados, 
segundo as Escrituras, e que foi sepultado, 
e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo 
as Escrituras.” (1 Coríntios 15:3b-4, ACF)

Esse é o Evangelho: a morte, sepultamento e 
ressurreição de Jesus. Você entende isso? Esse é o 
Evangelho! O que o batismo retrata? Ele retrata o 
Evangelho.

 De sorte que fomos sepultados com ele 
pelo batismo na morte; para que, como 
Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, 
pela glória do Pai, assim andemos nós 
também em novidade de vida.

Você consegue entender o motivo pelo qual 
o diabo gostaria de destruir esse simbolismo? Se 
você fosse o diabo, que mensagem você gostaria 
de eliminar? O Evangelho. Que mensagem 
você gostaria de ter certeza de que não fosse 
visto repetidamente? O Evangelho: a morte, 
sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo.

O batismo é um retrato de 
uma morte, um sepultamento 

e uma ressurreição.
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Agora algumas pessoas dizem: “Bem, o método 
não é importante. Ele apenas retrata a salvação. 
Qualquer retrato serve.” 

Suponha que você nunca tivesse visto minha 
esposa Joyce, e você perguntasse: “Adrian, você 
tem uma foto da Joyce?” 

E eu dissesse: “com certeza tenho”, e então 
tirasse uma foto de um carro de corrida, ou de uma 
cachoeira, ou de uma mesa de centro. 

Você diria: “isso é a Joyce?” 
E se eu dissesse: “bem, qualquer retrato serve. 

Não faz qualquer diferença.”
Você diria: “Eu não sabia que sua esposa 

se parecia com um carro de corrida, ou uma 
cachoeira, ou uma mesa de centro!” Bem, qualquer 
retrato serve! 

Pessoal, o batismo é um retrato de uma morte, 
um sepultamento e uma ressurreição. Deus quer 
que seja claro e simples, e essa é a razão pela qual 
retratamos o que Jesus fez para nos salvar. O diabo 
adoraria remover essa imagem da Igreja, mas 
queremos mantê-la em seu lugar.

Vivendo, Ele me amou; morrendo, Ele me salvou;
Sepultado, Ele levou meus pecados para longe;
Subindo, Ele livremente justificou para sempre:
Um dia Ele está chegando — Oh dia glorioso!1

 
Essa imagem está no batismo. Ela mostra, 

antes de tudo, que cremos nesse Evangelho e que 
nos identificamos com ele. “Porque, se fomos 
plantados juntamente com ele na semelhança 
da sua morte, também o seremos na da sua 
ressurreição;” (Romanos 6:5).

Quando fui imergido na água ao ser batizado, 
significa que eu era “à semelhança de Sua morte.” 

1 Do hino “Um Dia!” (em inglês: “One Day”); letra de J. Wilbur Chapman, 1910
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O velho Adrian morreu. Porque quando Jesus 
morreu, Ele morreu por mim. Quando eu confio 
nEle, Sua morte tem meu nome nEle. Ele morreu a 
minha morte. Ele tomou o meu lugar naquela cruz. 
Então, minha morte com o Senhor Jesus Cristo é 
retratada no batismo. 

Se você foi batizado antes de ser salvo, essa é a 
razão pela qual você não foi realmente batizado. Ser 
batizado antes de ser salvo é como ter seu funeral 
antes de morrer. O batismo é um retrato de sua 
morte. Na Bíblia, o batismo sempre vem depois da 
salvação. O batismo é morrer para a velha maneira 
de ser. Anote estas Escrituras: 

Atos 2:41 diz: “De sorte que foram batizados 
os que de bom grado receberam a sua palavra; e 
naquele dia agregaram-se quase três mil almas”. 
Veja, você tem que receber a Palavra antes de ser 
batizado. É por isso que não batizamos bebês.

Atos 10:46-47 afirma:

“Porque os ouviam falar línguas, 
e  magnificar a Deus. Respondeu, então, 
Pedro: Pode alguém porventura recusar 
a água, para que não sejam batizados 
estes, que também receberam como nós o 
Espírito Santo?”

Nesse período de transição, a marca de que 
esses crentes gentios haviam recebido o Espírito 
Santo era a capacidade de falar em línguas 
estrangeiras. Foi um dom sobrenatural de Deus 
para confirmar que o Evangelho estava indo para 
os gentios. Quando Pedro viu isso, ele disse: “Pode 
alguém porventura recusar a água, para que não 
sejam batizados estes, que também receberam 
como nós o Espírito Santo?”. É necessário que 
você seja salvo e receba o Espírito Santo antes de 
ser batizado.
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Em Atos 16, Paulo e Silas estavam na prisão, 
e houve um terremoto. O carcereiro foi salvo 
e queria saber o que devia fazer para ser salvo. 
“E  eles [Paulo e Silas] disseram: Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa” (Atos 
16:31, palavras entre colchetes acrescentadas para 
maior clareza). Isso não significa que a sua família 
seria salva porque ele creu; isso significa que se os 
membros de sua família acreditassem, eles seriam 
salvos assim como ele foi salvo.

E lhe pregavam a palavra do Senhor, e 
a todos os que estavam em sua casa. E, 
tomando-os ele consigo naquela mesma 
hora da noite, lavou-lhes os vergões; 
[feridas] e logo foi batizado, ele e todos 
os seus. (Atos 16: 32-33, palavra entre 
colchetes adicionada para maior clareza)

O que estou mostrando em todas essas 
Escrituras é que o batismo vem depois do crer. 
A Bíblia nunca diz: “seja batizado e crê”, mas o 
contrário: “crê e seja batizado.” Porque o batismo 
real vem depois da salvação real. E o que é que 
ele retrata de acordo com Romanos 6:5? A nossa 
morte. Mas também retrata a nossa ressurreição 
com Jesus.

De sorte que fomos sepultados com Ele 
pelo batismo na morte; para que, como 
Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, 
pela glória do Pai, assim andemos nós 
também em novidade de vida. (Romanos 
6:4, KJV).

Então, quando eu imergi naquela água no 
batismo aquilo era um túmulo líquido. O velho 
Adrian morreu com Jesus. O velho Adrian foi 
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sepultado. Foi um funeral. O único enlutado ali 
era o diabo — ele odiava me ver morrer! Estou 
sepultado com Jesus.

A morte dEle tinha o meu nome nela. Ele 
morreu por mim; eu morri com Ele. O batismo diz: 
“Eu acredito nisso.” O velho homem está morto e 
este mundo está crucificado para mim, e eu estou 
morto para este velho mundo.

Adeus, velho mundo. Adeus, velho homem. Olá, 
novo mundo! Olá, Jesus! Olá vida ressuscitada! E é 
disso que se trata o batismo. Quando Jesus morreu, 
eu morri. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei! 
Ele fez isso por mim, e eu fiz isso com Ele.

Mas o batismo também retrata o fato de que 
num desses dias, eu vou morrer fisicamente, se 
Jesus não retornar antes (Apocalipse 22:20). Eles 
vão me colocar no túmulo. Eu não quero convidá-lo 
para o meu funeral; não seria educado convidá-lo 
para algo quando eu não vou estar presente. Eu 
estarei no Céu olhando para baixo, mas meu corpo 
estará na boa terra limpa até que soe a última 
trombeta e venha a ressurreição. Então, assim 
como saí daquele batistério quando fui batizado, 
subirei daquela sepultura. Meu corpo vai ser 
ressuscitado (1 Coríntios 15).

Estou sepultado com Jesus. 
A morte dEle tinha o meu nome 

nela. Ele morreu por mim; 
eu morri com Ele. O batismo 

diz: “Eu acredito nisso.”
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Então, o que o batismo retrata? Amigo, retrata 
o Calvário — porque morremos com Cristo. Ele 
retrata a Páscoa, porque nós ressuscitamos 
com Ele. Ele retrata a Segunda Vinda, porque 
num desses dias seremos ressuscitados daquela 
sepultura para viver com o Senhor Jesus Cristo em 
um corpo ressuscitado. 

Você não acha que o diabo gostaria de tirar 
esse quadro da Igreja? Este é o significado bíblico 
do batismo: a morte, sepultamento e ressurreição 
do Senhor Jesus Cristo.
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O MOTIVO BÍBLICO DO BATISMO

O método e o significado do batismo estão ligados 
ao motivo do batismo bíblico. Por que ser batizado? 
Por três razões: 

EM PRIMEIRO LUGAR, HÁ UM MESTRE 
PARA CONFESSAR: O SENHOR JESUS.

Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Tomamos o nome de Jesus. Ele agora 
é nosso Mestre. A Bíblia ensina: “Sabendo isto, que 
o nosso homem velho foi com ele crucificado, para 
que o corpo do pecado seja desfeito, para que não 
sirvamos mais ao pecado.” (Romanos 6:6, ACF). 
Veja, temos um novo Mestre, uma nova vida. Eu 
sou um novo homem com um novo Mestre. Estou 
me identificando com Cristo. 

O batismo é a sua maneira de dizer: “Eu não me 
envergonho de Jesus Cristo. Agradeço a Deus pelo 
que Ele fez por mim naquela cruz.”

No meu dedo, eu uso uma aliança de casamento. 
Quem me deu isso? Minha doce esposa, Joyce. 
Você sabe por quê a uso? Porque eu a amo e não 
tenho vergonha dela. Quero que todos saibam que 
pertenço a uma mulher chamada Joyce.

Agora, esse anel não me torna casado. Eu 
poderia ser casado e não ter uma aliança de 
casamento. Ou eu poderia ir até uma loja popular 
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e comprar uma e não ser casado. Então, o que 
esse anel significa? Ele significa que eu pertenço a 
Joyce. O que significa o batismo? Que eu pertenço 
a Jesus! O batismo não me torna um cristão; ele 
mostra que eu sou um cristão. Tenho um Mestre 
para confessar.

Houve uma vez um menino que foi salvo na 
igreja no culto das crianças e eles disseram a ele: 
“vá até o culto principal da igreja e diga a eles 
que você foi salvo e que precisa ser batizado.” O 
menino não entendeu o batismo, então ele foi até o 
culto da igreja e disse ao pastor: “fui salvo. Preciso 
ser anunciado.” É isso, pessoal! Você está sendo 
anunciado.

EM SEGUNDO LUGAR, HÁ UMA 
MENSAGEM PARA TRANSMITIR.

Você sabia que toda vez que alguém é batizado, 
ele ou ela está pregando o Evangelho? Eles estão 
pregando a morte, o sepultamento e a ressurreição 
de Jesus Cristo. Há um Mestre para confessar, e 
uma mensagem para transmitir através do batismo: 
isso mostra o que aconteceu quando você foi salvo, 
e mostra o que Jesus fez. 

O batismo é a sua maneira  
de dizer: “Eu não me 

envergonho de Jesus Cristo. 
Agradeço a Deus pelo que Ele 

fez por mim naquela cruz.”
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Muitas vezes, eu vi pessoas ficarem sob 
convicção de pecado e serem salvas por causa 
de um culto de batismo. A essência daquilo que o 
batismo retrata é o que traz convicção ao coração 
das pessoas, e elas dizem: “Eu preciso de um 
Salvador. Eu preciso de alguém que tenha morrido 
por mim. Eu preciso de uma nova vida. Eu preciso 
do que isso retrata.

POR ÚLTIMO, É UM MANDAMENTO 
A SER CUMPRIDO.

Jesus disse:

Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a 
guardar todas as coisas que eu vos tenho 
mandado; e eis que eu estou convosco 
todos os dias, até a consumação do mundo. 
Amém. (Mateus 28:19-20, ACF)

Qual é a sua resposta a isso? Eu direi: “Sim, 
Senhor.” Você pode ser um membro da Igreja, mas 
para alguns de vocês, se você fosse honesto no dia 
do julgamento, você poderia dizer: “Eu fui batizado 
antes de realmente entender o Evangelho. Eu tive 
o meu funeral antes de morrer e quero corrigir 
essa ordem. Eu quero um batismo de crente.” Crê e 
seja batizado. Então você precisa vir e dizer: “Eu sei 
que sou salvo, eu não estou vindo para ser salvo, 
mas eu quero ir e fazer isso direito.”

Você pode dizer: “que diferença faz? O batismo 
não é necessário para a salvação.” Mas isso é 
necessário para a obediência, e a obediência é 
necessária para a alegria e frutificação na vida 
cristã. Você já leu uma passagem das Escrituras e 
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disse: “Senhor, eu simplesmente não entendo isso. 
Senhor, mostra-me o que isso significa, por favor. 
Eu quero entender.” 

Deus pode dizer: “Por que Eu deveria lhe mostrar 
o que isso significa, quando eu já lhe mostrei outra 
coisa e você não obedece?” Amigo, ouça: a maneira 
de entender as partes das Escrituras que você não 
entende é obedecer as partes que você entende. 

“Porque àquele que tem, se dará, e terá em 
abundância; mas àquele que não tem, até aquilo 
que tem lhe será tirado.” (Mateus 13:12).

Crer e obedecer, pois outro caminho não há
para ser feliz em Jesus, senão crer e obedecer.2 

2 Do hino “Crer e Obedeçer” (em inglês: “Trust and Obey”) por John H. 
Sammis, 1887

Amigo, ouça: a maneira 
de entender as partes das 
Escrituras que você não 
entende é obedecer as 

partes que você entende.



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).



RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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atuais do pastor e professor Adrian Rogers.
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