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Estudo Bíblico para Adolescentes e Jovens  N° 4 
 

O Batismo nas Águas 
 
 

Atividade Nº 1 
         

Ler no grupo Atos capítulo 8:26 a 40. Responder: 

     

a. O que foi a mensagem que Filipe anunciou ao funcionário? 

(versículo 35). _______________________________________ 

_________________________________________________ 

 

b. Qual foi a resposta do funcionário depois que Filipe o anunciou 

o evangelho (boa notícia) de Jesus? (ver. 36) _________________ 

_____________________________________________________ 

 

c. Qual foi a condição necessária para que o funcionário fosse 

batizado nas águas? (ver. 37) ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

d. Quem batizou o funcionário? (ver. 38) __________________________________________ 

 

e. Para que o funcionário pudesse ser batizado, os dois ________________________________  

(versículo 38).  

 

 

Atividade Nº 2 
 

Completar: 

 

a. Marcos 16:16 

“Quem crer e for ______________________ será ________________, mas quem não 

_________________ será ______________________.” 

 

b. Romanos 6:4 

“Assim, quando fomos _____________________, fomos _____________________ com ele por 

termos ___________________ junto com ele. E _______________ para que, assim como 

________________ foi ressuscitado pelo ___________________ glorioso do Pai, assim também 

nós ___________________ uma vida _______________.” 

 

c. Atos 2:38 

“Pedro respondeu: —_______________________ e ___________ um de vocês seja 

________________________ em nome de Jesus Cristo para que os seus 

______________________ sejam ______________________, e vocês receberão de ____________ 

o ____________________    _____________________.” 



  

d. Atos 2:41 

“Muitos __________________ na mensagem de Pedro e foram _____________________. Naquele 

dia quase _____________ mil se juntaram ao grupo de _____________________ de Jesus.” 

 

e. Mateus 28:19 

“Portanto, vão a todos os __________________ do ___________________ e façam com que sejam 

meus seguidores, _______________________ esses seguidores em nome do ___________, do 

______________ e do ___________________  _________________________.” 

 

 

 

 
 

 

 

Atividade Nº 3 
 

Completar: 

 

a. Atos 8:12 

“Mas eles ______________________ na mensagem de Filipe a respeito da boa ________________ 

do Reino de Deus e a respeito de ________________  __________________ e foram 

____________________, tanto homens como ______________________.” 

 

b. 1 Pedro 3:21 

“Aquela água representava o _________________, que agora ______________ vocês. Esse 

__________________ não é lavar a sujeira do ________________, mas é o 

______________________ feito com Deus, o qual vem de uma consciência _______________.“ 

 

c. Gálatas 3:27 

“Porque vocês foram _______________________ para ficarem _________________ com Cristo e 

assim se _______________________ com as qualidades do próprio ___________________.” 

 

 

 

Atividade Nº 4 
 

Conversar no grupo: 

 

O que você acha: o batismo nas águas é necessário para um seguidor de Jesus?  Por que (ou por que 

não)?  O que é necessário para que uma pessoa pode ser batizada nas águas? 

 

 

 

No ato de batismo nós estamos nos identificando com a morte e a ressurreição de 

Jesus. O batismo é um tipo de “enterro” de nossa velha vida e um reconhecimento 

público que nós estamos vivendo uma nova vida com Jesus. 

O batismo nas águas é um mandamento do Senhor Jesus Cristo (Marcos 16:16). Se 

você ainda não foi batizado nas águas, mas gostaria ser batizado, conversa com o 

líder do seu grupo para que isso pode ser combinado. 


