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H

á muito tempo, um homem perguntou: "Que é a verdade?" (João 18:38). Esta questão tem
sido repetida inúmeras vezes ao longo dos tempos. O mundo é cheio com várias religiões,
com uma infinidade de opiniões variadas. Qual é o correto? Qual deles ensina a verdade?

O professor sábio advertiu: "Compra a verdade e não a vendas..." (Provérbios 23:23) Mas,
como encontraremos a verdade neste labirinto das religiões?
A Palavra de Deus é a verdade. Jesus orou: "Santifica-os na verdade; a tua palavra é a
verdade." (João 17:17) A Bíblia é a nossa mensagem do "Deus da verdade" (Isaías 65:16; Salmo
31:5). Na verdade, Jesus é "o caminho, a verdade e a vida..." (João 14:6)
A verdade de Deus tem sido transmitida de geração em geração até aos nossos dias. Como
Davi, um homem segundo o coração de Deus (1 Samuel 13:14), cremos que "amas a verdade no
íntimo". (Salmo 51:6 RC) Este livreto destina-se a "declarar o que está escrito na escritura da
verdade" (Daniel 10:21 RC) e ajudá-lo a medir-se.
 "Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si
mesmos; mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam
insensatez." (2 Coríntios 10:12)
É perigoso para nós mesmos nos medirmos diante o que outros creem, ou apenas no que
nossa igreja diz. Precisamos medir-nos com a Palavra. Nós não podemos confiar na tradição.
 "Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes;
e fazeis muitas outras coisas semelhantes." (Marcos 7:13).
Foi dito: "O que é popular nem sempre é certo; o que é certo nem sempre é popular.”
Ed Cole disse: "As crenças de uma pessoa seguram o maior potencial para o bem ou mal na
vida."
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O que cremos acerca da salvação determina o nosso destino. Precisamos ajustar-nos à
verdade da Palavra de Deus. Se alguém disser algo errado, mesmo que mil pessoas dizerem que está
correta, ainda está errado.
Carlton L. Coon, Sr. em sua série de estudos da Bíblia, Crie Raízes, afirma: "O que os
homens são ensinados determina o que eles creem. O que eles creem determina o que eles fazem. O
que eles fazem determina seu destino."
Como então, podemos medir-nos? Com a Bíblia! Este livreto guiá-lo-á através de várias
doutrinas básicas (ensinos) da Bíblia para ver como você mede diante da Palavra de Deus.
À medida que cada doutrina é discutida, pergunte: "Será que a Bíblia realmente ensina isso?
É isso o que diz as Escrituras?" Esta deve ser sua primeira pergunta na avaliação de qualquer
sermão, folheto, ou livro.
A Bíblia declara claramente que devemos: "Procura apresentar-te a Deus aprovado..." (2
Timóteo 2:15) Por que devemos estudar? Para que possamos "manejar bem a palavra da verdade."
E. Stewart em seu estudo, a Verdade Nunca Muda, diz-nos esta passagem das Escrituras implica que
a Palavra pode ser mal manejada.
 "Sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma profecia da Escritura provém de particular
elucidação; porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana;
entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo." (2
Pedro 1:20-21)
Stewart diz: "Em 2 Pedro 3:16 encontramos Pedro escrevendo acerca de pessoas reais que
aplicam mal ou distorcem as Escrituras para sua própria destruição." Essas pessoas são "ignorantes
e instáveis" e "deturpam" (que significa desfigurar, poluir, estragar, deteriorar, corromper, deformar,
modificar) "as demais Escrituras, para sua própria destruição." Ele aconselha ainda: "Devemos
conformar nossa vida à Bíblia, em vez de conformar a Bíblia para as nossas vidas."
Vamos "Examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas
que testificam de mim." (João 5:39) Examinamos as Escrituras para "manejar bem a palavra da
verdade." Devemos seguir o exemplo daqueles em Atos 17: "... pois receberam a palavra com toda
a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim." (Atos
17:11) Eles queriam confirmar que o que estavam ouvindo e lendo era verdade.
Agora é o momento para o seu primeiro exame. Três perguntas irão ajudá-lo a considerar
cada declaração e medir-se diante da Palavra de Deus.
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Declaração:
"A Bíblia É A Verdade."

||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?

SIM

NÃO









NENHUMA
CERTA
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A

Bíblia é a Palavra de Deus inspirada, infalível (nunca falha). Toda a doutrina deve ser
baseada sobre, e estar em harmonia com a Palavra de Deus. A Bíblia não é apenas
parcialmente inspirada; toda a Escritura é inspirada. A Bíblia também é infalível (sem
erros). Isto significa que, como o Espírito Santo se moveu sobre os homens (2 Pedro 1:20-21) e que
todas as suas limitações e deficiências foram superadas. Eles escreveram sem erros. A Bíblia é de
confiança.
 "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a
correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e
perfeitamente habilitado para toda boa obra." (2 Timóteo 3: 16-17)
Inspiração nesta Escritura vem de uma palavra Grega que significa literalmente, "soprada por
Deus".
 "Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois
gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para
discernir os pensamentos e propósitos do coração. "(Hebreus 4:12)
 "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão." (Marcos 13:31)
 "As obras de suas mãos são verdade e justiça; fiéis, todos os seus preceitos. Estáveis são
eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção;
estabeleceu para sempre a sua aliança; santo e tremendo é o seu nome." (Salmos 111:7-9)
 "Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente."
(Isaías 40:8)
 "Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas
cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então, farás prosperar o teu
caminho e serás bem-sucedido." (Josué 1:8)
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Jerry Vines e Jim Shaddix em seu livro, Poder no Púlpito, sugerem muitos benefícios da Palavra
de Deus. Esta lista contém:
 Promete prosperidade e sucesso para aqueles que obedecem à Palavra. (Josué 1:8)
 Restaura a alma, dá sabedoria aos símplices, dá alegria ao coração, e ilumina os olhos.
(Salmos 19:7-8)
 É eterno, verdadeiro, justo, de valor inestimável, e doce; admoesta e recompensa. (Salmos
19:10-11)
 Limpa e ajuda-nos a evitar o pecado. (Salmos 119:9-11).
 Fornece orientação e direção. (Salmo. 119:105)
 É a verdade. (João 17:17)
 Resulta em fé. (Romanos 10:17)
 Dá a sabedoria, ensinando acerca do que é certo, repreende quando no erro, é correção para
aqueles que erram, e instrução acerca de como viver com retidão. Todos estes nos ajudam a
tornar-nos maduros. (2 Timóteo 3:14-17)
 Está viva, afiada, penetrante, e detecta os nossos pensamentos e intenções. (Hebreus 4:12)
 Providencia alimento espiritual. (1 Pedro 2:2)

Declaração:
"A Bíblia é inspirada, inerrante, infalível e relevante para as pessoas de todos os tempos."

||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?

SIM

NÃO









NENHUMA
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D

esde o início, Deus tinha um plano. Ele tinha um objetivo em mente para a Sua criação.
Mas, Deus não criou máquinas. Sua criação foi capaz de escolher e tomar suas próprias
decisões. Quando Deus criou o primeiro homem e mulher, Adão e Eva, Ele lhes deu apenas
uma restrição. Eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal localizado no
Jardim do Éden. A palavra de Deus era clara. Adão e Eva duvidaram o suficiente para fazer a única
coisa que Ele lhes ordenou para não fazer.
O pecado (1 João 3:4; 5:17) separou Deus e o homem. (Salmo 66:18; Isaías 59:2) Deus não
iria contra a Sua palavra. Ele tinha que manter sua promessa de morte. Que terrível preço para o
homem pagar por um pequeno pedaço de fruta. Por causa de sua desobediência, o pecado entrou no
mundo. Desde esse tempo, todos são concebidos em pecado.
Você pode perguntar: "O que é pecado?" Pecado é rebeldia, desobediência ou fazer coisas
contra a vontade e a palavra de Deus. Ele está seguindo nossos próprios pensamentos, desejos e
maus caminhos. Os maus pensamentos dão à luz a más ações. Quando o pecado é consumado ele
traz a pena de morte eterna prometida por Deus.
 "Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a
morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram." (Romanos
5:12)
 "Como está escrito: Não há justo, nem um sequer," (Romanos 3:10)
 "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus," (Romanos 3:23)
 "Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe." (Salmos 51:5)
 "Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo,
fosse a promessa concedida aos que creem." (Gálatas 3:22)
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 "Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando." (Tiago
4:17)
 "Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a
transgressão da lei." (1 João 3:4)
 "Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a
soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo." (1 João 2:16)
 "Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade
não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado,
fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós." (1 João 1:8-10)
Deus odeia o pecado. No entanto, Ele ama o pecador. Por um lado, Deus é misericordioso e
não quer punir o homem. Por outro lado, Deus é justo e deve punir e lidar com o pecado.
 "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em
Cristo Jesus, nosso Senhor." (Romanos 6:23)
 "Que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o
pecado, ainda que não inocenta o culpado..." (Êxodo 34:7)
 "Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim
também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos." (Romanos 5:19)
 "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores." (Romanos 5:8)

Declaração:
"O homem é um pecador."
||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?

SIM

NÃO
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R

alph Vincent Reynolds descreve a condição miserável do homem como:

 Desviado desde a concepção no útero. (Salmo 58:3)
 Formado em iniquidade. (Salmo 51:5)
 Coração é desesperadamente corrupto. (Jeremias 17:9)
 Controlado por Satanás. (Efésios 2:2)
 Lei do pecado e da morte continuamente operando em sua vida. (Romanos 7:23)
 Sob uma maldição. (Gálatas 3:10)
 Obscurecido de entendimento. (Efésios 4:18)
 Tem uma imaginação má. (Gênesis 6:5)
 Cheios de toda injustiça. (Romanos 1:29)
 Mortos em delitos e pecados. (Efésios 2:1)
 Corrupto da cabeça aos pés. (Isaías 1:6)
O homem necessita de um Salvador. Sem Um ele continue a ser um pecador, sem esperança
de vida eterna. A salvação não pode ser ganha (Efésios 2:8-9). O homem não pode salvar a si
mesmo.
O padrão de Deus exige perfeição. Jesus disse: "Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é
o vosso Pai celeste." (Mateus 5:48)
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Declaração:
"O homem necessita do Salvador para resgatá-lo de sua desesperada condição."
||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?

SIM

NÃO
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D

eus projetou uma solução para a situação desagradável do homem. Ele vestiu-Se Si mesmo
em carne, vindo a Terra como Deus-homem. (João 1:1, 14) O nome Jesus significa "Jeová
Salvador" ou "Jeová se tornou salvação". Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Isto
pagou a dívida e a penalidade dos pecados do homem.
 "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." (João 3:16)
Em João 3:15-18, palavras com a raiz da palavra "crer" são usadas cinco vezes, O homem deve
crer que Jesus Cristo é o Salvador, a fim de ser salvo. O anjo disse a Maria:
"Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados
deles." (Mateus 1:21) João Batista viu Jesus, que vinha e proclamou: "Eis o Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mundo!" (João 1:29) Jesus veio “a fim de todos virem a crer por intermédio dele."
(João 1:7)
 "Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá." (João 11:25)
 "Se não crerdes que EU SOU, morrereis nos vossos pecados." (João 8:24)
 "Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados." (Atos 10:43)
Jesus Cristo é o Salvador. Para rejeitar Jesus Cristo é rejeitar a "Verdade". (João 14:6)
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Declaração:
“O homem deve crer em Jesus Cristo para ser salvo.”
||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?

SIM

NÃO
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“R

epita comigo: ‘Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal.’ Agora,
você é salvo." Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já disse isso a si
mesmo? Este pensamento expressa a ideia: "somente crer e você será salvo." Há vários
problemas com este tipo de filosofia.
Primeiro de tudo, como A. W. Tozer disse, isto requereria que Jesus “esperasse
respeitosamente o nosso veredito acerca Dele, em vez de nós estarmos ajoelhados com corações
perturbados aguardando Seu veredito acerca de nós." O quadro aqui retrata Jesus em pé diante de
nós, sendo o juiz, tendo olhado para todas as evidências, e aguardando (e esperando) que déssemos o
veredito, "Cremos. Nós te aceitamos."
O homem é assim; ele sempre quer estar no controle. Foi nos dado à liberdade de tomar
nossas próprias decisões, mas Deus está no controle. Jesus disse: "Não fostes vós que me escolhestes
a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós". (João 15:16) Mais tarde, ele disse: "Eu vos escolhi do
mundo". (João 15:19)
É Deus quem nos julgará. Paulo disse que o Senhor é o "justo Juiz". (2 Timóteo 4:8) "O
Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo." (Hebreus 10:30-31)
É comum hoje ouvir pregadores encorajar alguém a "aceitar o Senhor como seu Salvador
pessoal". Raymond Woodward em "O Que É Arrependimento?" declara, “A Bíblia nunca fala
acerca de nós aceitando o Senhor. (Na verdade, deveríamos ser eternamente grato que Ele sempre
escolheu para nos aceitar!)"
A Bíblia ensina que a conversão não pode acontecer sem arrependimento. Jesus ensinou:
"Não eram, eu vo-lo afirmo; se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis."
(Lucas 13:3)
João Batista veio pregando o arrependimento. (Mateus 3:1-2) Jesus Cristo também começou
Seu ministério com uma chamada para "arrependimento".
 "Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o
reino dos céus." (Mateus 4:17)
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Antes de ir para o céu, Jesus lembrou Seus discípulos: "E que em seu nome se pregasse
arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém." (Lucas
24:47)
 "Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância; agora, porém, notifica aos homens
que todos, em toda parte, se arrependam." (Atos 17:30)
Isso parece suficientemente inclusiva. Ele disse, "todos os homens, em todo lugar”.
 "Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo contrário, ele
é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao
arrependimento." (2 Pedro 3:9)
Deus considerou necessário que o arrependimento seja pregado em todas as nações. A
necessidade de arrependimento é universal, porque o pecado é universal. O pecado tem tocado cada
vida humana.
O arrependimento acontece quando nós "confessamos" nossos pecados. Alguém disse: "A
confissão verdadeira é quando nós dizemos a mesma coisa acerca dos nossos pecados que Deus diz
acerca deles."
 "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça." (1 João 1:9)
Woodward define arrependimento bíblico como "uma mudança interior de atitude que conduz a
uma mudança exterior de ação. A menos que ambos estes ocorrem, verdadeiro arrependimento não
ocorreu."
O arrependimento é um passo importante no plano da salvação. Pedro disse: "Arrependei-vos, e
cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e
recebereis o dom do Espírito Santo." (Atos 2:38)
Eddie Jones em "The Truth About Repentance” (A Verdade Acerca do Arrependimento)
escreve, "A natureza do arrependimento não é apenas o abandono de algo, mas também uma
mudança para algo. Ele levará uma pessoa a parar uma ação errada e iniciar um caminho certo."
O arrependimento envolve o afastar-se do pecado e apegar ao Senhor. É um ponto decisivo na
vida. Um indivíduo que anda em um caminho, o caminho do pecado, faz uma "meia-volta" e
começa a caminhar na direção oposta, em direção a Deus. O arrependimento é "o afastar-se do
caminho em que está indo; pedindo perdão a Deus”.
 "Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus
estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente, viverá; não será morto." (Ezequiel 18:21)
 "O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo."
(Provérbios 28:18)
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COMO FAÇO PARA ME ARREPENDER?
A bondade de Deus leva os homens ao arrependimento e não deve ser desprezada,
negligenciada, ou rejeitada.
 "Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a
bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento?" (Romanos 2:4)
AQUI ESTÁ O PROCESSO DE ARREPENDIMENTO:
 O evangelho é apresentado. (Romanos 10:14)
 O pecador é compungido por seus pecados. (Atos 2:37)
 Ele aceita que ele é um pecador. (Romanos 3:23; 6:23)
 Ele percebe que Deus providenciou um Salvador. (Mateus 1:21; João 4:42)
 Ele se arrepende (confessa) seus pecados. Ele não apenas sente o pesar de seus pecados, mas
toma a decisão de abandoná-los (Provérbios 28:13; Isaías 55:7), e se voltar para Deus.
(Lucas 18:13)
O QUE DEUS FAZ COM PECADOS PERDOADOS?
 Ele os lança no fundo do mar. (Miquéias 7:19)
 Ele lança por trás Dele os nossos pecados. (Isaías 38:17)
 Ele não Se lembra mais deles. (Jeremias 31:34)
 Ele remove-os, tanto quanto o leste é do oeste. (Salmo 103:12)

Declaração:
"A conversão não pode acontecer sem arrependimento".

||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?
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A

rrependimento não está completo sem o batismo. A Bíblia ensina que devemos arrependerse e ser batizados. (Atos 2:38; Lucas 24:47; Marcos 16:16) O arrependimento e o batismo
caminham lado a lado. Eles não devem ser separados ou divididos. "Eles são
experimentados em conjunto, realizando a obra completa de Deus de perdão no coração do crente."
(Woodward, "What Happens at Repentance?") (O Que Acontece No Arrependimento?)
CRER LEVA AO BATISMO
 "Quem crer e for batizado será salvo." (Marcos 16:16)
 "Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e
do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres." (Atos 8:12)
 "Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo?
Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a
palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles,
lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus." (Atos 16:3033)
 “Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa; também muitos
dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados." (Atos 18:8)
Os Evangelhos fecham com a ordem de Jesus para batizar todas as nações. (Mateus 28:19) A
primeira mensagem pregada pelos Apóstolos, no dia do nascimento da igreja, resultou em uma
ordem para todos serem batizados. (Atos 2:38) Portanto, o batismo nas águas é um ato de obediência
ao mandamento de Cristo. Na Igreja Primitiva, as pessoas foram batizadas imediatamente depois de
crer. Filipe disse ao etíope que poderia ser batizado: "É lícito, se crês de todo o coração." (Atos
8:37)
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Jesus expressou a importância do batismo nas águas quando instruiu Nicodemos: "Em verdade,
em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus."
(João 3:5)
Todos os relatos bíblicos de batismo são por imersão. O próprio Jesus deu um exemplo de
imersão. (Mateus 3:16) A palavra "batizar" vem de uma palavra Grega "baptizo", que significa
"banho por imersão, imergir, ou mergulhar." Imersão significa ir completamente debaixo das águas.
 "Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas
águas, e para lá concorria o povo e era batizado." (João 3:23)
 "Então, mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando
saíram da água..." (Atos 8:38-39)
 "Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo; para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade
de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o
seremos também na semelhança da sua ressurreição." (Romanos 6:4-5)
O BATISMO É ESSENCIAL PARA A SALVAÇÃO
 "Quem crer e for batizado será salvo..." (Marcos 16:16)
 "A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia
da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da
ressurreição de Jesus Cristo" (1 Pedro 3:21)

Declaração:
“Crer leva ao batismo nas águas por imersão, que é essencial para a salvação."

||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?
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 "Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo
nome." (Filipenses 2:9)
 "Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na
terra." (Mateus 28:18)
 "E, pondo-os perante eles, os arguiram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto?"
(Atos 4:7)
Quando deve ser usado o nome de Jesus? A melhor pergunta poderia ser: "Quando não deve
ser usado o nome de Jesus?" Um escritor bíblico disse, "E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja
em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai." (Colossenses 3:17) O
nome "Jesus" é mencionado seiscentas vezes na Bíblia. [Na Bíblia em Português 1139 vezes] Seu
nome representa grande poder e autoridade e pode ser usado:
 Na oração. (João 14:12-14)
 Na pregação. (Lucas 24:47)
 Quando está em necessidade. (João 15:16)
 No pedido pela cura. (Atos 3:6, 16; Atos 4:7, 10)
 Quando procura expulsar demônios. (Atos 16:18)
 Para receber a vida eterna. (João 20:31)
 Ao pedir pela salvação. (Atos 4:12)
 No batismo nas águas. (Atos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, 22:16)
19

 Em tudo. (Colossenses 3:17)

Declaração:
"Há um grande poder e autoridade em o nome de Jesus."
||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?
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R

on Schoolcraft em "A Fresh Look at Matthew 28:19" (Uma Nova Olhada em Mateus 28:19),
declara que este versículo é um dos melhores versículos da Bíblia para comprovar o batismo
em nome de Jesus. "Qual é o nome?" A resposta é simples, contudo profunda, "Jesus". "A
prova cristalina é encontrada no Livro de Atos, onde os apóstolos obedeceram Mateus 28:19 por
batizar em nome de Jesus!" Os discípulos não estavam meramente pedindo para repetir uma
fórmula, títulos ou palavras. Eles estavam dizendo para batizar no nome. Cada relato do batismo da
Igreja no Novo Testamento foi feito em nome de Jesus. Pedro, o primeiro pregador, a quem foi dado
as chaves do reino (Mateus 16:18), usou o nome de Jesus no batismo.
 "Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus
Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." (Atos 2:38)
 “(Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do
Senhor Jesus.)" (Atos 8:16 RC)
 "E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. "(Atos 10:48)
 “Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus." (Atos 19:5)
 "E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados,
invocando o nome dele." (Atos 22:16)
 "Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes." (Gálatas 3:27)
 "E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as
nações, começando de Jerusalém." (Lucas 24:47)
POR QUE BATIZAR EM O NOME?
 Seu nome está acima de todo nome. (Filipenses 2:9-11; Efésios 1:21)
 Não há salvação em nenhum outro nome. (Atos 4:10-12)
21

 Faça tudo o que fizer em o nome do Senhor Jesus. (Colossenses 3:17)
 Estamos lavados em o nome do Senhor Jesus. (1 Coríntios 6:11)
 Devemos obedecer a Palavra de Deus. (Atos 2:38; 10:48)
O Apóstolo Paulo estava tão convencido que o batismo em o nome de Jesus era necessário
que ele rebatizou alguns crentes. (Atos 19:1-5)
Batismo perdoa o pecado. O sangue de Jesus Cristo é necessário para remir o pecado.
(Hebreus 9:22; 1 João 1:7) A única maneira bíblica para receber a remissão do pecado é através do
batismo em o nome de Jesus. (Lucas 24:47; Atos 2:38)

Declaração:
"O batismo nas águas é para ser feito em o nome do Senhor Jesus Cristo."
||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?
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O

Antigo Testamento contém promessas do derramamento do Espírito Santo. (Jeremias
31:33-34; Ezequiel 36:26-27; Joel 2:28-29) Deus prometeu que Seu Espírito viveria
atualmente no interior do homem. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de
Pentecostes, foi um cumprimento da profecia de Joel. A pergunta foi feita: "Que quer isto dizer?"
(Atos 2:12) A resposta foi dada: "Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel:
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne..."
(Atos 2:16-17)
 "No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios
de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele
cressem; pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido
ainda glorificado." (João 7:37-39)
Deus fez uma promessa, e Ele cumpre Suas promessas. (Romanos 4:21; Números 23:19) O
batismo do Espírito Santo é para "todo aquele". (Atos 2:21)
 "Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão
longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar." (Atos 2:39)
BENEFÍCIOS DE RECEBER O BATISMO DO ESPÍRITO SANTO
 Ensina-nos todas as coisas; dá entendimento da Palavra. (João 14:26)
 Refresca e dá descanso para o cansado. (Isaías 28:12)
 Dá poder para testemunhar. (Atos 1:8)
 Fornece uma promessa de que seremos ressuscitados. (Romanos 8:11)
 Ajuda-nos a interceder. (Romanos 8:26)
23

 Cristo põe selo de propriedade sobre nós. (Romanos 8:9)
 Levantará um estandarte contra nossos inimigos. (Isaías 59:19)
"Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes?" (Atos 19:2) A tradução literal
desta pergunta é: "Tendo crido, você recebeu o Espírito Santo?"

Declaração:
"O batismo do Espírito Santo é prometido para você."
||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?
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A

evidência inicial (primeira) do batismo do Espírito Santo é o falar em outras línguas,
conforme o Espírito dá a expressão vocal. O Livro de Atos fornece cinco ocorrências de
pessoas que receberam o Espírito. Três desses relatos especificam o falar em línguas como a
prova inicial do recebimento do Espírito Santo.
 "Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o
Espírito lhes concedia que falassem." (Atos 2:4)
 "Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a
palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque
também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo." (Atos 10:44-45)
 "Perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe
responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo
perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes
Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que
vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do
Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e tanto
falavam em línguas como profetizavam." (Atos 19:2-6)
 "Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome, expelirão demônios;
falarão novas línguas." (Marcos 16:17)
 "Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai; permanecei, pois, na cidade, até que do
alto sejais revestidos de poder." (Lucas 24:49)

25

Declaração:
"Falar em línguas é a evidência inicial de receber o Espírito Santo."
||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?
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A

lguns podem perguntar: "É necessário ter o batismo do Espírito Santo?" Se fosse necessário
para os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, e outros discípulos de Jesus Cristo ter o Espírito,
então, é necessário para nós tê-Lo também.

Os discípulos caminharam com Jesus, testemunharam, pregaram, e até mesmo expulsaram
demônios. Eles podiam fazer essas grandes obras, porque Jesus estava lá com eles. No entanto,
quando Ele ascendeu, o "Consolador" veio. (João 14:16) Este "Consolador" era "Cristo em vós, a
esperança da glória". (Colossenses 1:27) Ele entra em nós através do batismo do Espírito Santo.
"E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele." (Romanos 8:9) Este é um
pensamento preocupante. Se não temos o batismo do Espírito Santo, nós pertencemos a Jesus
Cristo?
 "Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo
que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por
meio do seu Espírito, que em vós habita." (Romanos 8:11)
Precisaremos do batismo do Espírito Santo para subir no arrebatamento da igreja.
Devemos esperar "até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto". (Isaías 32:15) Jesus
ordenou aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de
poder. (Lucas 24:49)
Jesus quer derramar o Seu Espírito dentro de você. Ele quer lhe inundar com o Espírito.
Vosso Pai celeste sabe dar boas dádivas. Ele "dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?"
(Lucas 11:13)

27

Declaração
"O batismo do Espírito Santo é essencial para o crente."
||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?
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Uma das verdades mais significantes em profecia bíblica é que Jesus logo vem. Somente o assunto
da salvação é mencionado mais na Palavra de Deus. Jesus Cristo foi para o céu para preparar um lar
eterno para os cristãos. O céu é um lugar preparado exclusivamente para pessoas preparadas.
 "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou
preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para
mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também." (João 14:2-3)
 "E lhes disseram: Varões galileus, por que estais olhando para as alturas? Esse Jesus que
dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir." (Atos 1:11)
Jesus em breve voltará e arrebatará o Seu povo. Arrebatar significa: levar com força ou
violência súbita ou arrancar. O arrebatamento refere-se ao levantamento súbito da igreja da terra
para o encontro do Senhor nos ares. (1 Tessalonicenses 4:13-18, 5:2-3; 1 Coríntios 15:51-55)

Declaração:
"Jesus está voltando."
||||||||||||||||||||||||||||||||
É isso o que a Bíblia ensina?
É isso o que você crê?
É isso que sua igreja ensina?
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 “Entrai pela porta estreita (larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a
perdição, e são muitos os que entram por ela), porque estreita é a porta, e apertado, o
caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.” (Mateus 7:13-14)
O inferno será mais povoado do que o céu. As decisões de hoje determinam o destino de
amanhã.

VOCÊ ESTÁ PRONTO?
ALGUMAS PERGUNTAS FINAIS:
1. Você tem plena certeza de que você tem a vida eterna, ou algo está causando-lhe a duvidar
de sua experiência?
2. Se você morrer em seu sono esta noite, onde você acordará?
"Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor
Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com
ele." (1 Tessalonicenses 5:9-10)
CONCLUSÃO
No processo de estudar este livreto, podem surgir dúvidas. Estamos prontos para ajudar. O
evangelista perguntou o etíope, "Compreendes o que vens lendo?" Ele respondeu: "Como poderei
entender, se alguém me não ensinar?" (Atos 8:31) Escreva suas perguntas no espaço fornecido. Um
instrutor de estudo da Bíblia ficará feliz em ajudá-lo com as respostas. Você também pode escrever
ou ligue para o endereço indicado no final deste livreto.
QUESTÕES PARA ESTUDO:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Instrutor do Estudo da Bíblia: ________________________________________________________
Endereço de contato: _______________________________________________________________
Número de telefone: _______________________________________________________________
Endereço de e-mail: _______________________________________________________________

VISITE NOSSA IGREJA LOCAL
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