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21 motivos para ser batizado 
conforme as Escrituras

1. Porque Deus ordena o batismo, 
At 10.48.

2. Para cumprir toda a justiça, Mt 
3.15.

3.  Para ser um amigo de Cristo, 
Jo 15.14.

4.  Por  amor a  Deus,  1Jo  5.3;  Jo 
14.15.

5.  Para  não  rejeitar  o  plano  de 
Deus para si mesmo, Lc 7.30.

6.  Para  completar  o  novo  nasci
mento, Jo 3.3-5; Tt 3.5.

7. Para entrar no reino de Deus, 
Jo 3.5.

8.  Para a  remissão dos pecados, 
At 2.38.

9. Para receber o dom do Espírito 
Santo, At 2.38.

10. A fim de ser salvo, Mc 16.16.
11. Para lavar (tirar) os pecados, 

At 22.16.
12.  Para entrar  na morte  de Je

sus,  onde  foi  derramado  o  seu 
sangue, Rm 6.3.

13. Para ser sepultado com Cris
to, Rm 6.4.

14.  Para  ser  ressuscitado  com 
Cristo, Rm 6.4; Cl 3.1; 2.12.

15.  Para  ressuscitar  para  andar 
na vida nova, Rm 6.4.

16.  Para  se  tornar  um  filho  de 
Deus pela fé, Gl 3.26-27.

17. Para entrar no corpo de Cris
to, que é a igreja, 1Co 12.13; Cl 1.18.

18. Para ter uma boa consciência, 
1Pe 3.21.

19. Para entrar em Cristo, Gl 3.27.
20. Porque o batismo “agora tam

bém nos salva”, 1Pe 3.21; Mc 16.16.
21.  Para  ser  reconciliado  com 

Deus,  em  um  corpo,  pela  cruz  de 
Cristo, Ef 2.13-16.   V 

—Kenneth E. Thomas

Leitura da Semana 23: ‘Tua palavra 
no meu coração’

Durante a semana de 3 a 9 de ju
nho, leiamos os capítulos de 2 Reis 
1-17, Atos 19-21, Salmos 73-75 e Pro
vérbios 16.19-33.

2 Reis 1-17. Eliseu assume o tra
balho de Elias, 1-8. Os reis de Israel 
e de Judá caminham para a ruína, 
até a queda de Samaria, 8-17.

Atos  19-21. Paulo  continua  sua 
terceira viagem missionária e aca
ba preso em Jerusalém.

Salmos 73-75. Começa o terceiro 
livro dos Salmos. Sl 73: jornada da 
escuridão da dúvida ao raiar da fé, 
sobre o sucesso dos injustos. Sl 74: 
Lamentação sobre a destruição do 
templo.  Sl  75:  Resposta  do  salmo 
anterior,  estilo  profético  em  mo
mento da assembleia, anunciando o 
julgamento de Deus.

Provérbios 16.19-33. Fala do co
nhecimento  e  da  fala,  19-25;  do 
caminho que acaba mal, 26; de qua
tro  tipos  de  malvados,  27-30;  das 
bênçãos da idade,  31;  do auto-con
trole, 32; e da soberania de Deus, 33.

Uma sugestão de leitura seria a 
de  ler  os  textos  do  Antigo  Testa
mento  na  segunda  e  terça,  os  do 
Novo na quarta,  os dos Salmos na 
quinta e os dos Provérbios na sexta.

O  plano  de  leitura  para  2013  se 
encontra  disponível  em  formato 
PDF no site alcanceweb.com.   V 

 —Randal
Fontes  consultadas:  Interpre

ter’s one-volume commentary.

‘Orações por todas as pessoas’
• Que  Deus  conforte  Paula,  Clau

dete e Wilson na perda da mãe.
• Pelos que estão estudando a Bí

blia  para  seguir  a  Cristo,  ou 
aproximando-se do Reino.

• Pelos  grupos  familiares  que  se 
reúnem  durante  a  semana  nas 
casas.

• Pelo crescimento dos irmãos em 
espírito,  em número,  no amor e 
nas boas obras.

• Pela saúde de D. Carmita, Élida, 
sr. Benedito, sr. Odílio, Rose, Pau
la, Daniel, D. Claudete.

• Pelos fracos na fé e pelos que so
frem angústia de coração.

• Por emprego para Lane, Vagner 
e Leila.

• Pelo  tratamento  de  Graça  após 
cirurgia no cérebro.

“Há um caminho que ao homem 
parece direito, mas o fim dele 
conduz à morte”.
—Provérbios 16.26 NTLH

Evangelismo 13-13-13 em Taubaté
Vamos  usar  os  13 
meios  de  evangeliza-
ção durante o  ano de 
2013  para  ganhar  13 

almas  para  Cristo.  “Por  todos  os 
meios”! Empreste o DVD “O eterno 
propósito para um amigo! Ofereça-
lhe fazer um estudo bíblico pessoal!

‘Examinaram todos os dias’
Como apresentar aos de fora um 

gostinho da importância da Bíblia e 
do  espírito  positivo  da  comunhão 
cristã?  Pelos  grupos  familiares! 
is.gd/grupos.  Se  não  há  um grupo 
em local ou dia conveniente, come
ce um você mesmo!

É importante também que os dis
cípulos tenham contato uns com os 
outros durante a semana e contato 
com a Palavra de Deus.

Viu? — cartum cristão

‘Eu e sua mãe ficamos sabendo
que você está blogando.

Não sabemos o que é, mas
queremos que pare de fazer’.

Um cairá, outro prosperará
“Aquele  que  confia  nas  suas  ri

quezas  cairá,  porém  os  honestos 
prosperarão como as folhagens” Pr 
11.28 NTLH.

Cairá  no  sentido  mais  pleno  de 
perder  a  alma.  Cairá  também  no 
sentido  prático  de  perceber  que  a 
riqueza  não  comprará  o  que  mais 
deseja:  amor,  comunhão,  seguran
ça. A riqueza pode comprar muitas 
coisas,  mas nunca pode preencher 
um  coração  vazio.  Por  outro  lado, 
quem  confia  no  Senhor  receberão 
exatamente o que precisam: amor, 
comunhão e segurança.

—Ron Thomas

http://igreja-de-cristo.com/
http://alcanceweb.com/
http://is.gd/grupos
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