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Conhecendo algumas doutrinas essenciais da Bíblia, adotadas pelos
batistas brasileiros – Parte II
Dando continuidade às principais doutrinas bíblicas adotadas pelos
batistas brasileiros, ainda destacamos:
a) O Homem – Por um ato especial, o homem foi criado por Deus à Sua
imagem e conforme a Sua semelhança e disso decorrem o seu valor e dignidade.
Seu corpo foi feito do pó da terra e para o mesmo pó há de voltar. Seu espírito
procede de Deus e para Ele retornará. O criador ordenou que o homem domine,
desenvolva e guarde a obra criada. Criado para a glorificação de Deus. Seu
propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com Seu Criador, bem como
cumprir Sua divina vontade. Ser pessoal e espiritual, o homem tem capacidade
de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte, intelectual e
experimentalmente, a verdade revelada, e tomar suas decisões em matéria
religiosa, sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano,
seja civil ou religioso.
b) O pecado – No princípio, o homem vivia em estado de inocência e
mantinha perfeita comunhão com Deus. Mas, cedendo à tentação de Satanás,
num ato livre de desobediência contra seu Criador, o homem caiu no pecado e
assim, perdeu a comunhão com Deus e Dele ficou separado. Em consequência
da queda de nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores e
inclinados à prática do mal. Todo pecado é cometido contra Deus, Sua pessoa,
Sua vontade e Sua lei. Mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu
próximo. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, o
Filho de Deus, como salvador pessoal. Como resultado do pecado, da
incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à
morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria
criação de Deus. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de
salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo.
c) A Salvação - É outorgada por Deus pela Sua graça, mediante
arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo, como único Salvador e
Senhor. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus
Cristo, pelo derramamento do Seu sangue na cruz; A salvação é individual e
significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É um dom gratuito que
Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a
justificação, a santificação e a glorificação.
d) Mordomia - É a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador,
Senhor e Dono de todas as coisas. Todas as bênçãos temporais e espirituais
procedem de Deus e por isso os homens devem a Ele o que são e possuem e,
também, o sustento. O crente pertence a Deus porque Deus o criou e o remiu
em Jesus Cristo. Pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador da
vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, dos
recursos naturais e de tudo o que Deus lhe confia em Seu infinito amor,
providência e sabedoria. Cabe ao crente o dever de viver e comunicar ao mundo
o Evangelho que recebeu de Deus. As Escrituras Sagradas ensinam que o plano
específico de Deus para o sustento financeiro de Sua causa consiste na entrega,

pelos crentes, de dízimos e ofertas alçadas. Devem eles trazer à Igreja sua
contribuição sistemática e proporcional com alegria e liberdade, para o sustento
do ministério, das obras de evangelização, beneficência e outras.
Lembrando que todo este conteúdo, juntamente com suas referências
bíblicas, pode ser encontrado no site da Convenção Batista Brasileira e na
agenda da Igreja Memorial Batista. Os créditos, portanto, devem ser dados aos
organizadores e conteudistas desta Declaração Doutrinária.

