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Quando fores baptizado, o teu pastor vai
mergulhar-te na água. O que se segue vai ajudar-te
a preparares-te para o teu grande dia.

1.Usa roupas escuras (camisa e calças) ou
um roupão. Não deve ser possível ver
através das tuas roupas quando estiveres molhado.

2.Leva uma muda de roupa para depois
do baptismo. Lembra-te que ficarás molhado!

Procura este símbolo para
descobrires as palavras que
te ajudam na tua
caminhada cristã. Estas,
são palavras especiais às
quais chamamos
Palavras de Fé.

Estamos muito felizes por quereres ser baptizado; esta é uma
experiência única na vida. O baptismo é um momento especial
para ti e para a tua família. Jesus achou que o baptismo era
importante.

Ele foi baptizado (Mateus 3:13-17) e ordenou aos Seus
discípulos que baptizassem as pessoas (Mateus 28:19).
Este manual vai ajudar-te a entender o baptismo e o que
acontecerá durante o teu baptismo. Os teus pais e pastor vão
ajudar-te se tiveres dúvidas.

"... como cressem... se baptizavam"
(Actos 8:12)

O que vai acontecer?
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3.Não te esqueças da tua toalha. Também
convém teres um pente ou uma escova de cabelo.

4.Aperta o nariz com a mão direita e segura o pulso direito
com a mão esquerda.

5.Seres inclinado para trás pode assustar-te. Confia no
teu pastor para te segurar. Relaxa o corpo e deixa o
teu pastor colocar-te na água e trazer-te de volta.
Podes dobrar os joelhos ao inclinares-te para trás e,
de seguida, endireita os joelhos para te ajudar a ficares de pé.

6.Concentra os teus pensamentos no motivo pelo qual
estás a ser baptizado - não penses na água.

7. Prepara-te para dizeres às pessoas por que é que desejas ser
baptizado. Há uma página de anotações neste livro para te ajudar a
escrever as tuas ideias.



Usa as respostas da secção acima para
preencher os espaços abaixo. Escreve a
palavra ao lado da frase para mostrar o seu
significado correcto.

significa crer que Deus te salvará.

significa mudar de ideias, parar de ir na
direcção errada, e começar a seguir o
caminho de Deus.

significa admitir que pecaste.

Que tipo de baptismo é que João pregou? (v. 4)

Antes de serem baptizadas, o que é que as pessoas faziam? (v. 5)

Depois do carcereiro e toda a sua família terem sido salvos,
eles foram imediatamente baptizados. De acordo com Paulo, o
que é que o carcereiro fez para ser salvo? (v. 31)

Lê Marcos 1:4-5

Lê Actos 16:30-33

Histórias sobre o Baptismo

João Baptista

O Carcereiro de Filipos

Revisão



Deus a
Trabalhar

Quando és baptizado, Deus está lá contigo.
O baptismo também representa o que Deus
está a fazer na tua vida. Serás baptizado na
água ao ar livre para que todos o possam
ver. Deus está a mudar-te por dentro, onde
ninguém consegue ver.

Quando entras nas águas no baptismo,
isso mostra que "morreste para o
pecado". Isso significa que o pecado
não te controla mais. Quando sais da
água, isso mostra que estás "vivo em Cristo".
Isso significa que Jesus vive em
ti e ajuda-te a viver uma vida
que agrada a Deus.

Sempre que tomas um banho ou um
duche, usas água para tirar a sujidade.
Quando és baptizado, a água serve para
te lembrar que Jesus lavou os teus
pecados.
Lê Salmo 51:1-2.



Nova Família

Nova Vida

Nova Ajuda

Deus adoptou-te na Sua família espiritual. Tornaste-te filho de Deus.
Pertences-Lhe. Toda a família de Deus torna-se também tua família.
Todos os outros cristãos se tornam como mães, pais, irmãos e irmãs.
Aprendem a cuidar uns dos outros.
Lê João 1:12.

Agora pertences a Deus. Escolhes obedecer-Lhe e viver como Jesus
viveu. Escolhes não pecar. Para saberes como viver bem, perguntas-
te: "O que faria Jesus se estivesse no meu lugar?"
Lê 2 Coríntios 5:15, 17.

Quando Deus perdoa os teus pecados por meio de Jesus Cristo,
o Espírito Santo torna-Se uma ajuda sempre presente. Quando
és baptizado, o Espírito Santo garante-te que és filho de Deus.
O Espírito Santo vai ajudar-te à medida que segues Jesus.
Lê João 16:13a.

O Baptismo mostra que tens uma...



A Minha História

por

Quero ser baptizado porque

Como é que Jesus me salvou?

O meu versículo bíblico favorito é:

Quem quero convidar para o meu
baptismo, para que saibam que quero
seguir Jesus?



Fui baptizado/a na
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O que quero que os
meus amigos saibam
acerca de seguir Jesus...

em
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