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1 SERMÃO

TEMA: Deus Se Revela no Batismo

PROPÓSITO: Mostrar aos não-batizados e batizados que através do batismo temos
mais comunhão com Deus.

TESE: O batismo é a validade da nossa comunhão com o Pai.

TEXTO: Gálatas 3:27 “Todos vós que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos
revestistes.”

INTRODUÇÃO

Quando enviamos uma carta para outra pessoa, escrevemos tudo em uma
folha, colocamos em um envelope e enviamos para os Correios. Mas, para que
esta carta seja aceita, é preciso pôr um selo, para torná-la válida e aceita pelos
Correios..

I – Para que tenhamos plena comunhão com Deus, e torná-la válida, é preciso
nos batizar, pois o batismo traz::
A)- Perdão dos pecados – Atos 2:38
B)- Paz de espírito
C)- Alegria no viver

II – O batismo confirma:
A) A pureza do amor de Deus – Tito 3:5-7
B) A alegria do Pai por nós
C) O caminho da comunhão – João 14:16

III – O batismo qualifica:

4

A) Para sermos filhos(as) de Deus
B) Para ajudar outros
C) Para vencer o pecado – Mateus 3:16 e 17

IV - CONCLUSÃO
A) Portanto, é necessário o batismo, pois:
1- É do agrado do Pai
a- Nos traz alegria de viver
b- Podemos ajudar outros

B) Também é uma expressão de que amamos a Deus.
1-Disse Jesus: “se Me amais, guardareis os Meus Mandamentos.” –
João 14:15

ILUSTRAÇÃO
Quando um rapaz namora uma moça, e diz que a ama, ele precisa corresponder
diante das pessoas através do casamento, mostrando que realmente a ama. O
casamento é a expressão desse amor.
Quando “namoramos” com Jesus e entendemos Seu grandioso amor para
conosco, o meio principal de demonstrarmos esse amor é através do batismo.

APELO
1. Portanto, quantos desejam trazer essa felicidade para Deus?
2. Quantos dos que estão preparando-se para o batismo, desejam aceitá-lo
hoje?
3. Você que ainda não foi batizado, também quer fazer parte dessa cerimônia,
preparando-se para o batismo?
Venham aqui na frente, pois quero orar com vocês.
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