
 
 
 
 
 
JESUS, A SALVAÇÃO, O BATISMO E A VIDA CRISTÃ QUE PODEMOS TER 
Gálatas 1:1-5 
Lição das Células – 09/2019 
 
  
O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE JESUS 
 
João 1: 1-3 – Ele é Eterno. Estava no princípio com Deus Pai e participou de toda a criação.  
Colossenses 1: 15-17 – Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para Ele.  
João 1: 14 – Ele se fez carne e habitou entre nós, para que víssemos a glória do Pai.  
Atos 10: 38 – Foi ungido pelo Pai com poder para fazer o bem, curar enfermos e libertar cativos.  
Mateus 9: 35 – Ensinava e pregava o Evangelho, curando todo tipo de enfermidades.  
Isaías 53: 5-6 – Ele foi condenado levando sobre Si os nossos pecados.  
Romanos 5: 8 – Ele ter morrido no nosso lugar é prova do amor de Deus por nós.  
Atos 2: 38-39 – Para que os nossos pecados sejam perdoados é preciso que nos arrependamos.  
Atos 1: 3, 2: 24 – Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia.  
Filipenses 2: 9-11 – Ele foi exaltado pelo Pai que lhe deu um Nome acima de todo nome.  
Efésios 1: 19-22 – O Pai o colocou acima de todo principado e potestade.  
Mateus 24: 30, Apocalipse 1: 7 – Ele voltará.  
  
O QUE JESUS FALA DE SI MESMO 
 
João 6: 35 – Ele é o Pão da Vida. É a provisão de todas as nossas necessidades. De que necessitamos?  
João 14: 6 - Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. É o único Caminho que nos leva a Deus.  
João 10: 9 – Ele é a Porta. É a conexão, o que liga e que dá acesso a Deus e às suas promessas.  
João 8: 12 – Ele é a Luz do mundo. É o único que pode tirar os homens da escuridão.  
João 4: 13- 14, 7: 37-38 – Ele é Água que sacia a sede de todo sedento.  
João 11: 25-26 – Ele é a ressureição e a vida. Quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá.   
 
 
Os batismos na vida da igreja de Atos devia ser uma intensa atividade diária. Grande parte dos cultos 
eram dedicadas exclusivamente aos batismos e ceia. Imagina que na primeira pregação de Pedro três 
mil pessoas se converteram a Jesus. E nos dias seguintes? Quantos novos convertidos estavam 
prontos para serem batizados? Atos 2:37 a 41 
 
Celebramos a ceia uma vez por mês, mas poderia ser todos os dias. Batizamos novos convertidos em 
discipulado periodicamente, mas, poderia ser em todos os cultos! 
 
Quanto mais pregarmos o Evangelho e discipularmos vidas, mais responderemos à grande comissão 
de Jesus: “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será 
salvo; quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em 
meu nome, expelirão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se alguma coisa 
mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados.” 

Marcos 16:15-18 
 
 

O que você pode fazer mais intensamente,  
para cooperar com esses frutos no meio da igreja? 


