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Conhecendo algumas doutrinas essenciais da Bíblia, adotadas pelos 
batistas brasileiros – Parte I 

Esta devocional está inteiramente relacionada com a Declaração de Fé 
da Convenção Batista Brasileira. Dela extraímos algumas das principais 
doutrinas essenciais da Bíblia Sagrada. 

Os batistas da Convenção Batista Brasileira adotam a Bíblia Sagrada 
como única regra de fé e prática. Não reconhecem outra escritura, outro ensino 
de cunho religioso, pessoa ou tradição que substitua ou se iguale à Bíblia, nos 
assuntos de teologia e fé. Isto quer dizer que a Palavra de Deus é o único registro 
escrito reconhecido como inspirado, seguindo o entendimento dos que fecharam 
no “Cânon” no segundo século. De origem grega, “Canon” é uma palavra que 
significa “regra, régua, ou vara de medir.”  

Com isto, os livros considerados inspirados, obedecendo aos critérios de 
validade impostos basicamente no século II, passaram a fazer parte de uma lista 
fechada com sessenta e seis livros, formando as Escrituras Sagradas, adotada 
pela igreja. Assim entendemos que: 

a) As Escrituras Sagradas – a Bíblia é a Palavra de Deus em 
linguagem humana. Homens inspirados por Deus receberam a revelação escrita 
com a incumbência de registrá-la para todas as gerações, em todos os tempos 
e em todos os lugares. A Bíblia é o registro que Deus fez de Si mesmo, aos 
homens. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus aos homens, levando-
os ao conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e o meio pelo 
qual devemos ser salvos de nossos pecados. 

b) Deus - Podemos entender e crer que Deus é vivo e verdadeiro. 
Espírito pessoal, Eterno, Infinito e Imutável; é Onipotente, o Todo Poderoso; é 
Onisciente, pois conhece todas as coisas e é Onipresente, pois está em todo o 
lugar. Ele é o Criador, Sustentador, Redentor, Juiz e Senhor da história e do 
universo, que governa pelo Seu poder, dispondo de todas as coisas, de acordo 
com Seu eterno propósito e graça. 

c) Jesus Cristo - um em essência com o Pai, é o eterno Filho de 
Deus. Nele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos 
tempos, Ele se fez carne, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo 
Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo, em Sua pessoa, verdadeiro 
Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do Seu Pai, a revelação 
suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e 
revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Para salvar-nos do pecado, morreu 
na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos e, depois de 
aparecer muitas vezes a Seus discípulos, ascendeu aos céus, onde, à destra do 
Pai, exerce o Seu eterno sumo sacerdócio. Jesus Cristo é o único Mediador entre 
Deus e os homens e o Único e Suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito 
Ele está presente e habita no coração de cada crente e na Igreja. Ele voltará 
visivelmente a este mundo em grande poder e glória, para julgar os homens e 
consumar Sua obra redentora. 



 
d) O Espírito Santo – um em essência com o Pai e com o Filho, é 

pessoa divina. É o Espírito da verdade. Atuou na criação do mundo e inspirou os 
homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Ele ilumina os homens e os 
capacita a compreenderem a verdade divina. No dia de Pentecostes, em 
cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito 
Santo, Ele se manifestou de maneira singular, quando os primeiros discípulos 
foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do Corpo de Cristo, que é a 
Igreja. Suas outras manifestações, constantes no livro Atos dos Apóstolos, 
confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os 
que creem em Cristo. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando 
os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo 
Espírito, à Igreja. Ele dá testemunho de Jesus Cristo e O glorifica. Convence o 
mundo do pecado, da justiça e do juízo. Opera a regeneração do pecador 
perdido. Sela o crente para o dia da redenção final. Habita no crente. Guia-o em 
toda a verdade. Capacita-o a obedecer a vontade de Deus. Distribui dons aos 
filhos de Deus para a edificação do Corpo de Cristo e para o ministério da Igreja 
no mundo. Sua plenitude e Seu fruto na vida do crente constituem condições 
para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. 

Você poderá encontrar este conteúdo, inclusive com referências bíblicas 

no site http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/pagina.php?MEN_ID=22 ou na 

agenda da Igreja Memorial Batista.  
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