
 

 
OS FUNDAMENTOS DE NOSSA FÉ 

 
Aula 0 – Princípios Batistas 
Objetivo: Apresentar os princípios batistas, mostrando a base bíblica e aplicando à vida do crente e da 
Igreja. 
Data: 30 de setembro de 2018. 
Desafio: tornar claro os princípios batistas a todos os alunos da EBD. 
Professor: Pr. Rubens da C. Monteiro 
 
Principais Princípios Batistas (Caput da Declaração Doutrinária dos Batistas - CBB) 

1. A aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. 
2. O conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática e autônoma, formada de 

pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. 
3. A separação entre igreja e estado. 
4. A absoluta liberdade de consciência. 
5. A responsabilidade individual diante de Deus. 
6. A autenticidade e apostolicidade das igrejas. 

 
Introdução 
Onde você está pisando? Por que  precisamos estudar as doutrinas? Por que somos como somos e 
cremos como cremos? Por que nossa Igreja e diferente dessa ou daquela? Há diferença, sendo que 
Deus é um só? 
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.” (Atos 
2.42) 
“A doutrina bíblica deve fazer diferença na sua vida” (Towns) e deve fazer parte das suas crenças e 
convicções. 
Para isso é preciso alguns conhecimentos iniciais: 
1 – Fundamentos 
É o que é imutável, certo e indiscutível. Os princípios fundamentais  são bíblicos, basilares e fazem parte 
da essência da Igreja e de nossa Fé: 

Escrituras Sagradas 
Trindade – Pai, Filho e Espírito Santo 
O pecado no mundo e o mundo pecaminoso. 
Jesus Cristo como único Salvador e Senhor 
A Eternidade como alvo dos crentes após a morte. 

 
2 - Doutrinas 
Nosso entendimento sobre os ensinos das Escrituras. Paulo chamará de “Sã Doutrina” de forma que há 
uma saudável e pode haver uma que não seja. 
Nessa categoria estão os Princípios Batistas e as Doutrinas Batistas 
 
Princípios Batistas – o que nos distingue. Nossas crenças basilares. 
Doutrinas Batistas – Nosso entendimento sistemático das Escrituras. 
 
 
 



3 – Práticas 
São a aplicação dos princípios e doutrinas na vida do crente e da Igreja. Note que a prática deve refletir 
a doutrina, mas não é doutrina. A pratica muda com o tempo e se atualiza dependendo da situação, do 
contexto e da história. A prática é didática e organizacional, tendo e vista que ensina e põe ordem. 
 
 
Princípios Batistas 
Todos devem notar 3 características destes princípios: 

1 – Eles estão de acordo com a Bíblia (à luz de Cristo). 
2 – Eles são simples e claros. 
3 – Eles percorreram a história, desde os apóstolos, até hoje. 

 
1 – Escrituras Sagradas – única regra de fé e prática 
“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 Tim. 3. 16-17) 
>>>Somos o Povo do Livro. 
 
2 – Cristo – Senhor e Salvador 
“Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos 
homens pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4.12) 
Jesus Cristo, 2ª pessoa da Santa Trindade, desde o início dos tempos já existia (João 1) e veio ao mundo 
para salvar (Filipenses 2). Nasceu de forma milagrosa, viveu de forma maravilhosa. Fez milagres, ensinou 
como ninguém, mudou a vida de muitos e preparou discípulos. Foi para cruz por nossos pecados, 
morreu e no 3º dia ressuscitou, sendo testemunhado por várias pessoas ao longo de 40 dias. Retornou 
aos Céus e está a destra de Deus, e voltará, com grande poder e Glória (Atos 1). 
Ele é o único mediador entre Deus e os homens (1 Timóteo 2.5). 
Ele é Senhor Salvador (2 Pedro 3.18) 
Ele é o cabeça da Igreja (Efésios 5.23). 
É o motivo de estarmos aqui. 
>>>Jesus Cristo é a nossa vida, forma de viver e mensagem. 
 
3 – Igreja – Comunidade local de crentes regenerados e biblicamente batizados 
“para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza 
da verdade.” (1 Tim. 3.15) 
 
Comunidade – Formada por pessoas (não um prédio ou uma instituição) regeneradas (u seja, que 
confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e experimentaram a Graça do Senhor e o novo 
nascimento – João 3) 
Local – Pois se reúne num lugar geográfico (diferentemente da Igreja Universal que é a reunião de todos 
os crentes, de todos os lugares e em toda a história) num contato pessoal. 
Democrática – Todos são Iguais diante de Deus, tendo os mesmos direitos e deveres, decidindo em 
comum acordo e debaixo da Vontade e Direção de Deus. (“Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o 
povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se, de comum acordo, no Pórtico de 
Salomão.” (Atos 5.12)) 
Biblicamente Batizados – Cremos no Batismo e na Ceia como símbolos (não sacramentos), mas 
símbolos importantes e ordenanças  do Senhor. Como Batistas entendemos que o batismo bíblico é por 
imersão após publica e voluntária profissão de fé. (“Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe 
abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, 
que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.” (Mateus 3.16-17)) 
>>>Somos a Igreja do Senhor. 



 
4 – Liberdade e Responsabilidade – O homem para ser responsável precisa ser livre. 
“mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no dia em que dela comeres, 
certamente morrerás.” (Gênesis 2.17) 
“A alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará a iniqüidade do pai, nem o pai, a iniqüidade do filho; 
a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este.” (Ezequiel 28.20) 
“E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta: Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e 
terás um tesouro no céu; então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se 
triste, porque era dono de muitas propriedades” (Marcos 10.21-22). 
 
“A liberdade religiosa é o apelo que Deus dirige a alma mediante a verdade, esperando que ela lhe 
responda de maneira inteligente e em que manifeste obediência” (Mullins)  
A liberdade de pensamento e decisão dada por Deus aos homens foi um presente que nos torna livres e 
responsáveis por nossos pensamentos, decisões e atitudes. Ser livre para crer (ou rejeitar a crença) nos 
assegura que não somos “marionetes”, mas filhos de Deus.   Assim, o indivíduo deve ser completamente 
livre para prestar culto, segundo a sua consciência, refletindo com inteligência e assumindo a 
responsabilidade de suas decisões. 
Neste ponto é possível que a pessoa livremente abra mão da sua liberdade para que a Vontade de 
Deus seja cumprida, nós nos tornarmos servos e o Senhor nos torna amigos e filhos. (João 1.12 e 15.15).  
Deus respeita as nossas decisões, mesmo as que nos prejudica, mas cuida de nós com amor e justiça. 
>>>Podemos pensar e agir com liberdade e responsabilidade. 
 
5 – Política – Uma lgreja livre num estado livre. 
“Então, lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.” (Mateus 22.21) 
“Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens.” 
(Atos 5.29) 
Esta é uma marca distintiva dos batistas ao longo da história.  Esta separação é a consciência clara de 
que o Estado é Laico e deve resolver as questões de estado, sem interferir nas questões da Igreja. 
Na história inúmeras guerras religiosas eram confusões entre estado e religião. Isso não significa que os 
crentes são alienados políticos, mas que sabem distinguir que a mensagem de salvação é para todos, 
independente de ideologia ou de nacionalidade. 
A Igreja Batista não recebe benesses do Estado, não ouve políticos nos cultos, nem se associa a nenhum 
partido político. Defende os ideais cristãos e a verdade do Evangelho. Luta contra o pecado e a 
corrupção. Intercede por seus governantes e cumpre seus deveres cívicos.  
>>>Somos cidadãos de 2 mundos. 
 
6 – Evangelismo – Anunciar o Evangelho a todo o mundo. 
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.” (Mateis 28. 19-20) 
Em todo o Novo Testamento se destaca a pregação da Palavra de Deus e e a divulgação do Evangelho 
de Jesus Cristo a todos os povos. Começando perto e indo além das fronteiras.  
Anunciar que Jesus Cristo é o Senhor é cumprir e fazer a vontade de Deus (“Isto é bom e aceitável diante 
de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno 
conhecimento da verdade.” (1 Timóteo 2.3). 
>>>A Igreja só para de anunciar o Evangelho quando Cristo voltar. 
 


