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Nossa essência em evidência

I

dentidade quer dizer mais do que aquilo que
vemos em uma pessoa. Sua fisionomia,
seus olhos, sua impressão digital, a cor
dos seus cabelos, sua altura e as demais
características físicas demonstram apenas
uma parte do que é a identidade desta pessoa.
Outros fatores como sua nacionalidade,
sua religiosidade, sua mentalidade e o
seu próprio jeito de ser são aspectos que
marcam a sua existência e que a faz diferir
das demais pessoas que a cercam.

05 anos, teve como missão colaborar no
objetivo de promover a identidade e unidade
denominacional, a partir da apresentação clara
de seus princípios bíblicos norteadores, seu
corpo doutrinário e suas práticas eclesiásticas.
Muitas reuniões foram feitas, algumas horas de
pesquisas e debates realizadas por irmãos que
atuaram voluntariamente.
O ápice deste trabalho ocorreu no Congresso
Essência em Evidência (Maringá, 2008 e
Ponta Grossa, 2009), gerando um texto que
seguiu para deliberação na 86ª. Assembléia
da CBP em Ponta Grossa, ocorrida em Julho
de 2009. Novos temas foram solicitados para
estudo, sendo recentemente apreciados pela
87ª. Assembléia em Pato Branco. Este material
que hoje você recebe é resultado de toda esta
trajetória.
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Assim como as pessoas, as organizações
também têm uma identidade. É muito
importante que a identidade organizacional
fique clara para todos os que fazem parte da
mesma a fim de que todas as ações sejam
orientadas por um eixo condutor gerando
unidade. Esta realidade pode também ser
percebida nas denominações cristãs. É
aquilo que nos une, que nos aproxima, que
nos faz sonhar a mesma coisa, mesmo tendo
diferentes pontos de vista. Nossa identidade
são nossos princípios e doutrinas. Isto a
Bíblia já nos ensina: “A fim de que todos
sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu
em ti, também sejam eles em nós; para que
o mundo creia que tu me enviaste.”Jo.17:21

A CBP agradece a todos os irmãos membros
do GT, a saber: Herodice Alves, Pr. Daniel
Eiras, Pr. Flavio Alves, Pr. Hilquias Paim, Pr.
Israel Francisco, Pr. Izaias Querino, Pr. Jaziel
Martins, Pr. Jean G. Cezar, Pr. José Soares,
Pr. Nilton Torquato, Pr. Nivaldo Cavallari,
Pr. Paulo Marinho, Pr. Romildo Mendes, Pr
Robson Câmara e Pra Terezinha Meirelles..
Agradecemos também a preciosa ajuda dos
pastores Antônio Renato Russo, Zacarias
Severa, Luiz Roberto Silvado, Hilmar Fürstenau
no estudo teológico de alguns dos temas aqui
apresentados.

A necessidade de compreensão e afirmação
de nossa identidade se faz sentir sempre que
somos expostos aos diversos desafios que
a sociedade nos impõe. Ao abrir-se para as
mudanças do mundo contemporâneo, nossa
denominação tornou-se capaz de crescer
mediante a resposta aos problemas que
assolam o ser humano de nosso século. Este
ponto positivo trouxe consigo a necessidade
de reforço da identidade como forma de não
sucumbir a preceitos contrários à essência
batista.

Esperamos que este material colabore no
processo de formação e fortalecimento da
identidade batista dos membros de nossas
igrejas, a fim de que a nossa essência torne-se
evidente e clara para o mundo presente.
A Deus toda a glória!

Compreendendo a importância de reafirmar
a identidade batista, a CBP (Convenção
Batista Paranaense) organizou um Grupo de
Trabalho (GT) que, durante aproximadamente

Rosane Torquato

Executiva do Conselho de Educação Cristã | CBP
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IDENTIDADE BATISTA
HISTÓRIA DOS BATISTAS

¹CAIRNS, Earle E. O Cristianismo Através dos Séculos. Trad Israel Belo de Azevedo. São Paulo: Vida Nova, 1992.
www.batistas.org.br
²ASSSUNÇÃO, Xavier. Pequena história dos batistas no Paraná. Curitiba: Litero-Técnica, 1976.
CAVALLARI, Nivaldo. Centenário de Fé. Curitiba: AD Santos, 2003.
Anuário da Convenção Batista Paranaense. 82a. Assembléia. CBP, Curitiba: 2002.
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Nossa história no Paraná:
Oficialmente os batistas estão no Paraná desde 20 de maio de 1910, quando a Igreja
Evangélica de Paranaguá, iniciada em 07 de setembro de 1902, votou filiar-se à Convenção
Batista Brasileira. Deus tem abençoado o crescimento da obra batista no nosso Estado,
conduzindo à propagação do evangelho por todo o litoral e em direção ao primeiro planalto.
Diversas igrejas em pequenos locais do Estado foram organizadas a partir de então. Convém
pontuar, por questões históricas, a organização, em Curitiba, da Primeira Igreja Batista em 13
de maio de 1914; no segundo planalto, da Primeira Igreja Batista em Ponta Grossa em 31 de
dezembro de 1923. O Terceiro Planalto teve a Igreja Batista em Ibiporã, organizada em 13 de
maio de 1939, sendo esta a primeira do norte do Paraná².
Em 2011 somos 271 igrejas e 107 congregações batistas em nosso Estado. Entre tantos
que participaram do início da obra batista no Paraná, destacam-se o pioneiro Samuel Antônio
Pires de Mello e a Junta de Missões Nacionais através de seus missionários enviados a partir
de 1910.
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Nossa origem:
Os batistas são de origem inglesa. A conceituação mais aceita correlaciona o início deste
grupo com a perseguição perpetrada por James I, rei da Inglaterra, levando um grupamento a
migrar para a Holanda. O primeiro evento importante que pode ser datado historicamente é o
batismo de John Smyth e Thomas Helwys na Holanda em 1609. Juntamente com eles batizaramse os demais seguidores deste grupamento evangélico. De volta da Holanda organizou-se a
primeira Igreja Batista em Spitalfields, arredores de Londres, em 1612. A primeira publicação
que esboça a crença dos batistas foi escrita por Thomas Helwys com o título Uma Breve
Declaração Sobre o Mistério da Iniqüidade, o que lhe rendeu ser preso até sua morte em 1615¹.
A Primeira Igreja Batista em solo brasileiro data de 10 de setembro de 1871, organizada
em Santa Bárbara do Oeste, SP, por famílias americanas que fugiram da Guerra de Secessão.
Por isso seus cultos eram todos realizados em inglês. A Primeira Igreja Batista no Brasil, em
idioma português e com ênfase na evangelização, foi fundada em Salvador a 15 de outubro de
1882. Esta Igreja tinha origem missionária e foi organizada para atingir o público brasileiro, o
que confirma nossa posição quanto a Missões. Foram seus primeiros membros Willian Buck
Bagby, Anne Luther Bagby, Zacharias Clay Taylor, Kate Stevens Crawford Taylor e o ex-padre
Antônio Teixeira de Albuquerque (oriundos da igreja de Santa Bárbara do Oeste).
A obra missionária empolgou o coração do povo batista brasileiro e esta se expandiu por
todo o território pátrio, espalhando-se pelo mundo, como acontece até hoje. São ênfases de
toda a Denominação Batista, ainda hoje, o envolvimento na obra de missões e a cooperação
com as demais igrejas irmãs.

Forma de Organização:
Visando cumprir o mandado de Jesus Cristo, as Igrejas Batistas se organizam em
associações regionais, em convenções estaduais e em Convenção Batista Brasileira. Por
sua vez, a Convenção Batista Brasileira é filiada à Aliança Batista Mundial. Estes órgãos se
relacionam entre si cooperativamente e possuem a função de apoio e não de comando sobre
a Igreja local. Nenhuma destas instâncias possui direito de ingerência sobre a Igreja local,
preservando-se sempre a sua autonomia. Através das associações e das convenções, as igrejas
batistas também realizam sua missão mediante o trabalho cooperativo essencial à unidade
denominacional.
A forma de governo batista é congregacional, sendo as igrejas caracterizadas como
soberanas, autônomas, auto-geridas, interdependentes e cooperantes entre si.
Ao se filiar à CBP-Convenção Batista Paranaense/CBB-Convenção Batista Brasileira a igreja
local assume o compromisso de respeitar e seguir as doutrinas e práticas batistas, ficando a
mesma passível de desligamento da CBP/CBB em caso de não cumprimento do termo assinado.
PRINCÍPIOS, DOUTRINAS E PRÁTICAS
Principios:
São proposições diretoras de uma ciência às quais todo o desenvolvimento posterior desta
ciência deve estar subordinado³.
Princípios Batistas4:
São linhas mestras de interpretação da fé cristã fundamentada na Bíblia, que definem nossa
identidade como batistas da Convenção Batista Brasileira (CBB), e reafirmam a nossa relação
com Deus e com a sociedade.

AUTORIDADE:

A IGREJA:

Os nossos princípios são:
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Cristo como Senhor;
as Escrituras Sagradas;
o Espírito Santo.

sua natureza;
seus membros;
suas ordenanças;
seu governo;
sua relação com o Estado;
sua relação com o mundo.

O INDIVÍDUO:

seu valor;
sua competência;
sua liberdade.

NOSSA TAREFA CONTÍNUA:
centralidade do indivíduo;
o culto;
o ministério cristão;
evangelismo;
missões;
mordomia;
o ensino e treinamento;
educação cristã e autocrítica.

A VIDA CRISTÃ:

salvação pela graça;
as exigências do discipulado;
sacerdócio do crente;
o cristão e o seu lar;
o cristão como cidadão.

³PRINCÍPIOS. In: Novo Aurélio: dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
4SOUZA, Sócrates Oliveira de. Pacto e comunhão: documentos batistas. Rio de Janeiro: JUERP, 2004. pp.29-44.
LANDERS, John. Teologia dos Princípios Batistas. Rio de Janeiro. Junta de Educação Religiosa e Publicações, 1986.
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pp.11-12.

Doutrina5:
É a expressão formal da verdade mantida pela igreja em geral, ou por uma igreja em
particular. A igreja espera que seus membros a reconheçam.
É o conjunto de princípios que serve de base a um sistema religioso. O conteúdo da
doutrina deriva da fé comum da igreja.
Doutrina Batista6:
É a expressão formal e sistematizada da verdade bíblica observada pelas igrejas batistas,
afirmada na declaração de fé da CBB. Para nós, os batistas, a Bíblia é a única autoridade em
termos de regra de fé e prática.

DOUTRINA. In: Novo Aurélio: dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
Visite o site da CBB: www.batistas.org.br e veja a nossa declaração doutrinária na íntegra.

5
6
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01-Escrituras Sagradas
Bíblia como única regra de fé e prática
02-Deus
Pai
Filho
Espírito Santo
03-O homem
04-O pecado
05-Salvação
Vista sob quatro aspectos:
l.Regeneração
ll.Justificação
lll.Santificação
lV.Glorificação
06-Eleição
07-Reino de Deus
08-Igreja
09-Batismo e Ceia do Senhor como ordenanças
10-O domingo como o Dia do Senhor
11-Ministério da Palavra
12-Mordomia
13-Evangelização e missões
14-Educação religiosa
15-Liberdade religiosa
16-Ordem social
17-Família
18-Morte
19-Justos e ímpios
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Nossa declaração de fé é composta de 19 pontos que vão abaixo esboçados:

Práticas Batistas
Conjunto de ações que expressam os princípios, a filosofia, as doutrinas e os expedientes
contextualizados e reconhecidos como úteis para a preservação do bem estar e da identidade
das igrejas batistas da CBB.

Convenção Batista Paranaense
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Praticas Batistas Reconhecidas
São práticas desenvolvidas ao longo de nossa história e reconhecidas pela maioria das
igrejas batistas da CBB.
1.Ceia memorial para os salvos batizados, em
comunhão com o corpo de Cristo, mediante
auto-exame.
2.Concílios abertos às igrejas co-irmãs para organização de igrejas.
3.Concílios de consagração de pastores convocados pela igreja local, segundo as normas da OPBB/
PR.
4.Recondução de pastores ao ministério mediante
concílio devidamente convocado, segundo as
normas da OPBB/PR.
5.Sustento denominacional através do Plano
Cooperativo.
6.Cooperação das igrejas entre si e destas com os
órgãos denominacionais reconhecidos.
7.Filiação aos órgãos denominacionais (Associações e Convenções).
8.Plantação de Igrejas autônomas, auto-sustentáveis e auto-propagáveis.
9.Regime congregacional, governo democrático,
utilizando as regras parlamentares adotadas
pela CBB, respeitando os direitos de todos os
membros.
10.Culto Cristocêntrico com mensagem sistemática do evangelho com apelo ao pecador, apontando
para Jesus Cristo como único e suficiente Salvador
e Senhor.
11.Recolhimento de dízimos e ofertas como expressão de culto, entregues para a manutenção da
obra de Deus, sem a pretensão de prosperidade.
12.Comprometimento com a obra missionária através do envio, da oração e do sustento missionário.
13.Oração pública, individual ou em grupo, com
decência e ordem, sempre buscando a vontade de
Deus.
14.Estudo sistemático e aprofundado das Escrituras através da Escola Bíblica Dominical.
15.Batismo por imersão de convertidos, mediante
pública profissão de fé.

17.Casamento entre pessoas do sexo oposto
nos termos civis respeitando nossos princípios e
doutrinas.
18.Valer-se apenas das Sagradas Escrituras como
revelação para os nossos dias.
19.Reconhecer e ensinar que todo crente recebe
e é batizado no Espírito Santo no ato de sua
conversão.
20.Fazer de todo crente um discípulo de Cristo,
incentivando-o a sempre buscar a plenitude do
Espírito Santo.
21.Instruir e oportunizar a todo o cristão o sacerdócio universal.
22.Obediência civil respeitando os princípios
bíblicos.
23.Reunir-se regularmente como Igreja para culto,
serviço e comunhão.
24.Autonomia da igreja local respeitando os princípios e doutrinas batistas.
25.Manter-se distinta dos poderes públicos, embora participe na realização de suas funções para
com a sociedade.
26.Responsabilidade social sem perder de vista a
sua missão de caráter espiritual.
27.Reconhecimento da soberania de Deus e de
seus atributos.
28.Consagração da vida e dos dons a Deus.
29.Carta de transferência (de igreja para igreja)
entre igrejas da mesma fé e ordem.
30.Receber membros por aclamação sempre que
a igreja de origem não puder ser contatada ou ter
sido dissolvida como igreja batista.
Há outras práticas reconhecidas ao longo de nossa história aqui não citadas, e ainda outras não
reconhecidas, mas que não ferem a essência de
nossos princípios, filosofias e doutrinas.

16.Assembléia administrativa para prestação de
contas, movimento de membros e deliberações.

Princípios e Práticas
Com o surgimento dos movimentos
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teológicos contemporâneos e novos modelos de igreja, faz-se necessária uma leitura de cada
movimento e modelo à luz de nossos princípios e doutrinas para que possamos identificar em
que ferem nossa identidade. Nos movimentos neo-pentecostais e pentecostais encontramos
algumas doutrinas e práticas que ferem os nossos princípios. Vejamos alguns exemplos de
tais práticas:
a) Revelações e Profecias:
Declaração de algo que se supõe vir de Deus, mas que vai além ou é contrário ao que já
está revelado ou registrado na Bíblia. (Gálatas 1:8 e 9)
Fere o Princípio da Autoridade – As Escrituras Sagradas e O Espírito Santo –
“A Bíblia como revelação inspirada da vontade divina, cumprida e completada na vida e
nos ensinamentos de Jesus Cristo, é a nossa regra autorizada de fé e prática” (Isaías 8.19,20;
Isaías 34.16; Mateus 5.17,19; João 17.17; Atos 17.11; II Timóteo 3.14-17).
“O Espírito Santo é o próprio Deus revelando Sua pessoa e vontade aos homens. Ele,
portanto interpreta e confirma a voz da autoridade divina” (Mateus 28.19; João 16.13; Atos
5.3,4; I Coríntios 2.9-15; II Coríntios 13.13; I João 5,7 e 8).

d)Movimento G12 :
Ver material em anexo ao livreto Pacto e Comunhão da CBB.
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c) Confissão Positiva:
É a crença no poder da palavra humana em controlar os poderes do mundo espiritual
e físico, criando circunstâncias positivas e negativas que nos rodeiam. De acordo com essa
corrente de pensamento, tal força vem do interior do homem. Consequentemente, essa doutrina
atribui à palavra humana um poder divino e denuncia o desejo humano de usurpar o poder
transcendente da palavra, poder que somente Deus possui, agindo à semelhança de Satanás e
seus seguidores antes de caírem.
Fere o Princípio da Autoridade, no que tange à soberania divina.
“A suprema fonte de autoridade é o Senhor Jesus Cristo, e toda a esfera da vida esta
sujeita a Sua soberania”. (Mateus 6.9-13; Mateus 6.27; Mateus 28.18; I Coríntios 8.6; Filipenses
29-11; Colossenses 1.16,17; Tiago 4.13-16)
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b) Maldição Hereditária:
Ensina que maldições e pactos satânicos proferidos e feitos por pais e avós têm vigência
para prejudicar os descendentes, mesmo sendo estes convertidos.
Fere o Princípio da Vida Cristã – Salvação Pela graça e consequentemente o Princípio da
Autoridade:
“A Salvação, que vem através da graça, pela fé, coloca o individuo em união vital e
transformadora com Cristo, e se caracteriza por uma vida de santidade e boas obras. A mesma
graça, por meio da qual a pessoa alcança a salvação, dá certeza e a segurança do perdão
contínuo de Deus e de Seu auxílio na vida cristã. A salvação é dádiva de Deus através de Jesus
Cristo, condicionada, apenas, pela fé em Cristo e rendição à Soberania Divina”. (Salmo 37.39;
Isaías 53.4-6; Isaías 55.1,7; Ezequiel 18.19-22; João 9.1-3; Romanos 5.8-10; II Coríntios 5.17;
Efésios 2.8,9; 1 Pedro 1.18-25; I João 5:18)

3 – PRÁTICA DENOMINACIONAL, QUANTO A OFICIAIS E OFÍCIOS.
3.1. QUANTO À ORGANIZAÇÃO DE IGREJA
Entendemos que cada grupo ou congregação a ser organizado em igreja deve ter uma
igreja mãe filiada à CBP ou CBB e que grupos que surgirem isoladamente sejam orientados a se
filiarem a uma igreja pertencente a uma dessas Convenções.
É atribuição da igreja mãe convocar as igrejas filiadas à CBP para formação de concílio,
tendo em vista a organização de sua congregação em igreja. Cada igreja convocada se faz
representar por seus oficiais.
3.2. QUANTO À IDENTIFICAÇÃO
Entendemos que cada igreja em organização deve se identificar com a logomarca da CBB
e da CBP nos seus mecanismos de comunicação.
3.3. QUANTO A CONCÍLIO DE PASTORES
O concílio é de responsabilidade exclusiva da igreja local, que convocará os pastores
para a composição do mesmo, podendo a igreja ter o assessoramento da Ordem dos Pastores
Batistas do Brasil (OPBB), buscando observar as orientações desta. Só podem participar
do concílio pastores reconhecidamente membros da Ordem. Para instalação do concílio é
necessária a presença mínima de 7 pastores filiados a OPBB.
3.4. QUANTO A PASTORES LOCAIS
Nós, batistas, reconhecemos que a nomenclatura “pastor” refere-se àqueles que
efetivamente passaram pelos trâmites normais da denominação e da Ordem dos Pastores.
Portanto, sugerimos às igrejas que trabalham em células ou outros modelos eclesiásticos
(grupos afins) que usem uma outra nomenclatura para seus líderes locais.
3.5. QUANTO AOS OFÍCIOS BATISMO, CEIA E CASAMENTO
Entendemos que os ofícios batismo e ceia devem ser ministrados por pastores e que em
casos excepcionais poderão ser realizados por um de seus líderes reconhecido e autorizado
pela igreja local. Com relação ao casamento, somente o pastor poderá realizá-lo.

Convenção Batista Paranaense
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3.6. QUANTO AOS OFICIAIS
Compreendemos que são oficiais da igreja local: pastores e diáconos. Com relação à
vitaliciedade e eleição de diáconos, cabe a igreja local sua decisão a respeito.
Considerando que algumas dificuldades doutrinárias se estabelecem a partir de práticas
equivocadas, entendemos que o ministério pastoral batista deve:
a) Compreender o conceito de culto conforme proposto acima, preocupando-se em
ensinar todo o conselho de Deus, a exemplo do Apóstolo Paulo em At. 20:27.
b) Seguir as orientações que caracterizam o ser pastor batista, ou seja, que tenha passado
por um concílio examinatório e pelo processo consagratório nos moldes batistas da CBB.
c) Ser comprometido com a denominação:
•Na cooperação presencial, intelectual e de companheirismo.
•Na aproximação e envolvimento da igreja local nos planos e projetos denominacionais.
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• Filiando-se e participando efetivamente na agremiação dos Pastores – ORDEM.
• Participando e levando a igreja a participar das ações missionárias.
• Tendo consciência, respeitando e praticando o código de ética da Ordem dos
Pastores Batistas do Brasil.
III- PASTORAIS E DEVOCIONAIS
LITURGIA
1. CULTO, conceito.
a) O culto a Deus, pessoal ou coletivo, é a expressão mais elevada da fé e devoção cristã.
b) O culto é “eu adorando e servindo a Deus”.
c) O culto é reconhecimento da presença, da soberania e do poder de Deus.
d) O culto deve ser uma experiência de adoração e confissão que se expressa com temor
e humildade.
e) O culto torna-se significativo pela combinação da inspiração, da presença de Deus, da
proclamação do Evangelho, da liberdade individual e da atuação do Espírito Santo.
f) O culto resulta na exaltação de Deus, na edificação do adorador, no fortalecimento da
comunhão, na salvação de vidas e na motivação para o serviço.
2. ELEMENTOS DO CULTO
a) Exaltação (louvor)
b) Contrição
c) Confissão
d) Proclamação da Palavra (leitura bíblica e mensagem)
e) Consagração - de bens e de vida
f) Comunhão
g)Testemunho
h) Intercessão

5. QUANTO À PREGAÇÃO DA PALAVRA, entendemos que todos os elementos do culto
devem convergir para a pregação a fim de que o mesmo alcance seu objetivo.
a) Deve ser bíblica, elaborada com esmero e na dependência do Espírito Santo;
b) Deve ter profundidade, simplicidade e ser desafiadora;
c) Sua comunicação deve ser clara e dinâmica;
VASCONCELOS, Fausto Aguiar. I Congresso Batista Latino Americano de Louvor e Adoração. Niterói: março de 2000.
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4. CULTO QUANTO À FORMA
As Igrejas Batistas adotam a forma bíblica para os seus cultos, devendo reger sobre o
assunto de maneira que não firam a nossa Declaração Doutrinária, Princípios e Práticas.
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3. CULTO QUANTO À SUA MENSAGEM
(entendida“mensagem”como o conjunto que comunica, e não simplesmente o sermão7)
a) A mensagem contida em todos os elementos do culto deve ser cristocêntrica.
b) Deve ser criativa. Pode ser expressa de várias formas: salmos, hinos, orações, música,
teatro, adoração, pregação, etc, desde que todos venham (estes devem) a convergir para
o anúncio e a glorificação de Cristo.

d) A pregação deve ser sempre cristocêntrica - ICoríntios 2:1-5, destacando-se o v.2.
4. CULTO QUANTO À FORMA
As Igrejas Batistas adotam a forma bíblica para os seus cultos, devendo reger sobre o
assunto de maneira que não firam a nossa Declaração Doutrinária, Princípios e Práticas.
5. QUANTO À PREGAÇÃO DA PALAVRA, entendemos que todos os elementos do culto
devem convergir para a pregação a fim de que o mesmo alcance seu objetivo.
a) Deve ser bíblica, elaborada com esmero e na dependência do Espírito Santo;
b) Deve ter profundidade, simplicidade e ser desafiadora;
c) Sua comunicação deve ser clara e dinâmica;
d) A pregação deve ser sempre cristocêntrica - ICoríntios 2:1-5, destacando-se o v.2.
TEMAS:
I-UNÇÃO COM ÓLEO EM ENFERMOS
1. Não se pode negar que a unção com óleo era praticada em enfermos na época do Novo
Testamento, pois além de ser mencionada em Tiago 5.14, também aparece em Marcos 6.13.
Sua utilização visava a cura do enfermo. Assim, a preparação para a morte, como é o caso da
chamada extrema-unção, não possui base no texto de Tiago.
2. Em Marcos 6.13 a unção com óleo foi utilizada pelos apóstolos de Jesus em uma
missão especial; em Tiago esta é uma função que pode ser exercida pelos presbíteros da Igreja.
Ou seja, nos dois textos não se encontra nenhuma abertura para a prática indiscriminada da
unção com óleo por todo e qualquer cristão.
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3. Não há base no texto de Tiago 5.13-18 para que se adote a prática da unção com
óleo como obrigatória, ou indispensável como acompanhamento da oração feita em favor de
enfermos, pois a ênfase do texto não está na unção com óleo que foi apenas mencionada de
passagem, mas na oração, que domina toda a perícope. O verso 15 mostra que a “oração de
fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará”, (RA) e não o possível poder de algum tipo de
óleo. Também é bom lembrar que muitas outras orações em favor de enfermos, e que foram
atendidas pelo Senhor, são relatadas na Bíblia sem mencionarem a unção com óleo. Este é o
caso, por exemplo, da oração pela cura de Enéias em Atos 9.32-35; também da cura de um
paralítico na cidade de Listra em Atos 14.8-10; e, ainda, da cura do pai de Públio, e de outras
pessoas em Atos 28.7-10.
4. Não se encontra base nos textos do Novo Testamento para se afirmar que a unção com
óleo em si mesma tenha algum poder para cura. Ao mesmo tempo é possível (de) se encontrar
base neles para dizer que a cura vem do Senhor mesmo, pela oração da fé (Tg 5.15). Assim,
parece ser melhor entender o ato de ungir o enfermo como um sinal externo da cura a ser
levado a efeito por Deus em resposta à oração ou como um símbolo de separação para uma
atenção especial de Deus.
5. À luz das conclusões acima, sugerimos que o eventual uso da unção com óleo sobre os
enfermos seja realizado com esclarecimento do seu significado e em ambientes mais restritos,
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reconhecendo, entretanto, que a prática não tem sido comum em nosso meio batista.
II-REVELAÇÕES E PROFECIAS
1. O dom de profecia em o Novo Testamento é uma atividade operada pelo Espírito Santo
em alguns crentes e através deles para edificação, encorajamento e consolação das pessoas (1
Co 14.3). Faz parte da história da redenção, conforme a profecia de Joel 2.28,29 e os ensinos
de Jesus e dos apóstolos.
2.O Novo Testamento usa os termos revelar e revelação em sentido mais amplo de
comunicação da parte de Deus, que não resulta em Escrituras registradas ou palavras com
autoridade equivalente à das Escrituras. A revelação em sentido restrito, absoluto, redentivo,
do tipo Assim diz o Senhor cessou com a canonização das Escrituras; no entanto, pode haver
revelação em sentido mais amplo, pessoal, particular, circunstancial, para edificar, consolar e
fortalecer a fé do cristão, se estiver de acordo com as Escrituras (1 Coríntios 14.30,31; Efésios
1.17; Mateus 11.25-27; 1 Tessalonicense 5.19,20).
3. Profetizar implica em dizer algo que Deus traz diretamente à mente. A profecia na igreja
cristã, â luz do Novo Testamento, ocorre quando uma revelação proveniente de Deus é relatada
com palavras do próprio profeta. O cristão, quando fala, não com autoridade divina absoluta,
mas simplesmente para relatar algo que Deus lhe colocou no coração ou na mente, exerce uma
função profética.
4. As profecias não registradas nas Escrituras não têm a autoridade equivalente à destas.
As palavras dos apóstolos, registradas em o Novo Testamento, equivalem em autoridade às
palavras dos profetas do Antigo Testamento. Por isso, as profecias não registradas devem
ser ouvidas e julgadas à luz das Escrituras. As profecias, em existindo hoje, teriam autoridade
menor que a da Bíblia e menor que a do ensino correto da Bíblia.
5. Deve-se fazer distinção entre profecia e ensino, sendo este baseado normalmente
nas Escrituras, enquanto aquela relata algo que Deus traz diretamente à mente do cristão. As
profecias na igreja devem estar sujeitas ao ensino autorizado das Escrituras.
6. Devido à prática anti-bíblica e ao misticismo existente em torno do tema, é extremamente
necessário que cada pastor oriente a sua igreja sobre o eventual uso desse dom.

1.1. Casamento
a) Casamento é uma união legal e vital permanente entre um homem e uma mulher, para
o fim de convivência em amor e fidelidade, ajuda mútua e constituição de família, realizado em
conformidade com a lei brasileira, desde que não contrarie as Escrituras Sagradas;
b) a cerimônia religiosa, realizada junto ou após o ato civil é importante para a caracterização
e invocação das bênçãos de Deus no casamento.
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III- UNIÃO ESTÁVEL

1.2. União Estável
a) Segundo a lei, união estável não é casamento, nem o modo legal de constituir familia. É
a entidade familiar constituída entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública,
contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de familia, observadas todas
as condições estabelecidas na legislação;
b) entendemos que a união estável, definida pela lei brasileira, não apresenta os elementos
essenciais de um casamento do ponto de vista bíblico. Por isto não reconhecemos a união
estável como substituto válido para o casamento para fins de recebimento na membresia da
igreja. Sugerimos a regularização através do casamento, conforme legislação brasileira.
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IV –DIVÓRCIO E NOVO CASAMENTO
(Texto aprovado na 87ª. Assembléia da CBP- julho,2011)
1- O casamento e a prevenção do divórcio
O casamento foi idealizado por Deus desde a criação do ser humano. O primeiro texto que
indica esta relação entre um homem e uma mulher está colocado exatamente após esta criação,
em Gênesis 2:24. Nele observa-se a necessidade da criação de um vínculo contínuo entre o casal
que leva à unidade de ambos, inclusive no que se refere à procriação e continuação da espécie
humana. Por outro lado a Palavra de Deus indica o casamento como espaço de realização do
ser humano. Um espaço onde os dois constroem condições favoráveis à felicidade e à criação
de filhos saudáveis emocional, espiritual e fisicamente falando.
Se o casamento era perfeito quando criado por Deus ele acaba sofrendo as consequências
da queda do homem. O casamento, maculado pelo pecado, encontra as dificuldades resultantes
da dureza do coração humano (Mateus 19:8). Criam-se as leis mosaicas referentes ao divórcio,
embora o plano original divino fosse o de constituir uma união permanente e indissolúvel entre
o homem e a mulher.
O casamento idealizado por Deus envolve o pacto permanente entre um homem e uma
mulher, um pacto de vida que somente seria quebrado pela morte. Contudo, assim como
Deus não impede que saiamos do pacto firmado com Ele mesmo, também não impede que
quebremos o pacto desenvolvido dentro de um casamento. Devemos ressaltar que esta quebra
traz consigo consequências sobre o casal e seus filhos. Todo o divórcio possui um preço
emocional muito grande.
Compreendendo as questões acima colocadas este Grupo de Trabalho vem propor que
a prevenção contra o divórcio seja a prioridade para a Igreja Local. O investimento da Igreja
nestas questões é de crucial importância para que possamos construir casamentos duradouros
(indissolúveis).
Recomenda-se que esta prevenção comece por um aconselhamento pré-matrimonial
sério, mediante acompanhamento de possíveis problemas que o casal possa encontrar durante
seu casamento, bem como o seu pastoreio. Deve-se ressaltar aos noivos as bases bíblicas para
a construção de um lar sólido, tratar as emoções dos mesmos e ajudá-los na organização da
vida a dois.
Outra importante prevenção vem mediante uma ação pastoral imediata em casos em que
conflitos entre cônjuges sejam observados. Não podemos esquecer que os problemas podem
tomar dimensões vultuosas mediante o adiamento do tratamento de mágoas que surjam no
relacionamento.
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Indicamos às Igrejas a criação de ministérios de casais voltados à manutenção de
casamentos saudáveis. Encontros de casais e outros eventos nesta direção são espaços abertos
para que os casais sejam tratados antes que problemas possam instalar-se inviabilizando o
casamento saudável e durável.
2- O divórcio
Conforme Mateus 19: 3-9 observa-se que o divórcio não foi o plano desenhado por
Deus para o casal. No projeto divino estes deveriam seguir por toda a vida em uma relação de
comunhão e apoio mútuo. Infelizmente o pecado trouxe como consequência a ruptura desta,
e outras, relações.
Baseado neste fato o Grupo de Trabalho compreende que este assunto deve ser tratado
caso a caso. Questões como agressão física e emocional, adultério, abandono da parte do
descrente, por questões de fé (1Cor 7.10-16), quando um dos cônjuges não é convertido,
segurança e bem estar dos filhos devem ser consideradas em um aconselhamento. Não deve
ser objetivo da ação eclesial a determinação de culpados, mas a compreensão e tratamento das
questões ligadas ao casal.
Contudo, quando o divórcio se torna uma realidade na vida do casal surge outra questão
importante: É possível um novo casamento?
Após debate do Grupo de Trabalho, contando com o auxílio de pastores que atuam no
ambiente teológico, a conclusão de que é impossível a este grupo chegar a um posicionamento
conclusivo sobre o tema, visto as diversas questões envolvidas e às diferentes posições
encontradas no meio batista. Também aqui deve ser analisado caso a caso.
Devido a este fato o Grupo de Trabalho vem sugerir que seja organizado um fórum que
possa contar com a presença dos obreiros e líderes batistas, sob a direção da CBP, para que
o assunto possa ser mais profundamente estudado e debatido, de forma a encontrar uma
resposta que contemple o pensamento dos batistas paranaenses.
VI – MAÇONARIA
(Texto aprovado na 87ª. Assembléia da CBP- julho,2011)
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Quanto a Maçonaria, o GT após contemplar o documento da CBB (Convenção Batista
Brasileira) intitulado “Os pastores e a Maçonaria” (Anexo 01), recomenda aos batistas
paranaenses a não participarem da Maçonaria.
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ANEXO 01

Deus e Jesus Cristo.
Estudou a posição dos mais destacados
vultos no campo da Teologia e do
conhecimento geral e reconhece que o
assunto maçonaria tem sido motivo de
controvérsia entre as diversas denominações
cristãs, inclusive batista, ao longo dos últimos
tempos.

Ordem dos Pastores Batistas do Brasil
OS PASTORES E A MAÇONARIA
Grupo de Trabalho
“Pastores Batistas e a Maçonaria”
1- DO GRUPO DE TRABALHO
O assunto “Pastores Batistas e a Maçonaria”,
foi introduzido na Ordem dos Pastores
Batistas do Brasil, na Assembléia Anual de
Aracajú, em janeiro de 1994, através da
Comissão de Assuntos Eventuais, ocasião em
que foi constituído este Grupo de Trabalho,
composto dos Pastores Aloízio Penido
Bertho, Lourenço Stélio Rega, Manoel Xavier
dos Santos Filho, Orivaldo Pimentel Lopes
(relator) e Zacarias Aguiar Severa.

Recentemente a Convenção Batista do Sul
dos Estados Unidos, também estudou o
assunto, que foi apresentado na assembléia
de Houston em 1993, em longo documento
de 75 páginas, preparado por um grupo
especial, eleito para esse fim. Estudo esse
considerado por este Grupo de Trabalho em
todos os seus considerandos e conclusões.
Após o retorno da matéria ao G.T., foi
lançado, pela Editora Vida Nova, o livro “Os
Ensinos Secretos da Maçonaria”, de autoria
de John Ankerberg e John Weldon, que
foi cuidadosamente examinado, tanto pelo
relator, como por membro do Grupo de
Trabalho.

O Grupo se reuniu, por duas vezes, e
apresentou seu relatório na Assembléia da
Ordem, na cidade de São Luiz, em 1995,
quando foi decidido: “Que o assunto retorne
ao G.T. para acrescentar ao presente
parecer, uma afirmação dos princípios
bíblicos teológicos que cremos e que tratam
especialmente da questão da lealdade a
Cristo, ao Evangelho e a Fraternidade Cristã”.

É consenso do G.T. que as posições,
favoráveis ou não, à compatibilidade entre
a fé cristã e a Maçonaria estão muito
divididas entre os mais destacados vultos do
cristianismo.

Foi aprovado ainda que a Ordem solicitasse
que as ordens estaduais incluíssem em suas
agendas, para discussão, a matéria: “Os
Pastores e a Maçonaria”. Pelo menos o G.T,.
não recebeu o resultado desses estudos, se é
que foram feitos.

2.1 Lealdade a Cristo
Fomos criados para sermos dependentes de
Deus e vivemos para a sua alegria e glória
(Isaias 43.7; 1 Co 10.31). Com a entrada do
pecado no mundo, nossa lealdade a Deus foi
quebrada e passamos a buscar nosso próprio
interesse. O Evangelho de Jesus Cristo
veio restaurar a nossa condição original de
onde caímos em Adão, para que voltemos
novamente à uma vida de total dependência
e lealdade a Cristo. Tudo o que for colocado
em competição com o lugar primeiro de Deus
em nossas vidas, deve ser rejeitado e nossa
lealdade a Cristo deve ser um principio vital
e superior a tudo em nossa história pessoal
(Mt 6.24).
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Cumprindo a decisão da Ordem, o G.T. traz
o seu relatório, atendendo rigorosamente, o
que lhe foi pedido.
2 - DOS ESTUDOS
O Grupo de Trabalho reuniu considerável
número de obras e documentos, que
expressassem as mais variadas tendências,
e fez criteriosa pesquisa, especialmente no
que se refere aos fundamentos da maçonaria,
filosofia, objetivos, lema, símbolos, ritos,
juramentos, características religiosas,
relacionamento com o cristianismo e suas
igrejas; aspectos bíblicos e teológicos, e mui
especialmente, a relação da maçonaria com

2.2 Lealdade ao Evangelho
O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova
de Deus, não apenas para a salvação de
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nossas almas, mas também para nos trazer
os verdadeiros princípios éticos de vida. Por
isso, nossas decisões e escolhas deverão
seguir fielmente os princípios do Evangelho,
sem quaisquer restrições (Gl 2.20; 2 Co
5.15).

relacionamento com todos os colegas;
f) que a maçonaria ou qualquer outra
instituição, que exija uma lealdade
competitiva ou conflitante com os princípios
de lealdade acima expostos, dela não devem
fazer parte os filhos de Deus, notadamente
os pastores que são condutores do rebanho
divino.

2.3 Lealdade à Fraternidade Cristã
Desde a criação, Deus destinou-nos ao
convívio social (Gn 2.18). O Evangelho de
Jesus Cristo é profundamente marcado
pela solidariedade, pela mutualidade e pela
fraternidade. De forma que o cristão deve
fazer o bem a todos, especialmente aos
domésticos da fé (Gl 6.10), seguindo o
exemplo de convivência da igreja primitiva
que concretizou uma fraternidade inigualável
na história humana.

3 - DO PARECER
Somos de parecer que a Ordem recomende
aos seus filiados, absterem-se de fazer
parte da Maçonaria ou de qualquer outra
organização que venha de alguma forma,
competir com a lealdade a Cristo, ao
Evangelho e à Fraternidade Cristã.
Reconhecemos, por final, que os maçons são
pessoas dignas, que devem merecer o nosso
amor, aos quais devemos levar o Evangelho
de Cristo, para os que não o têm e que a
consciência de cada um deve ser respeitada,
respondendo por si, diante de Deus, como
seu ministro, se realmente está no centro
de Sua vontade, sendo fiel mordomo do
tempo, talentos e dons, leal a Cristo e ao Seu
Evangelho.

2.4 Considerandos
Considerando, à luz do exposto:
a) que o evangelho é completo e suficiente
para oferecer todos os instrumentos
necessários ao desenvolvimento das virtudes
cristãs;
b) que na denominação e, principalmente
nas igrejas, o pastor e o crente em geral têm
desafios além de suas próprias forças e da
disponibilidade de tempo, para servir a Cristo,
à comunidade e a si próprios;

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1996
Orivaldo Pimentel Lopes, Relator
Lourenço Stelio Rega
Aloízio Penido Bertho
Manoel Xavier dos Santos Filho
Zacarias de Aguiar Severa

c) que a maçonaria ou qualquer outra
instituição humana, nem de longe, pode
oferecer o que o Evangelho dá;
d) que em face das controvérsias, não só no
Brasil, mas em todo o mundo, com relação à
maçonaria;

Fontes:
http://www.opbb.org.br/documentos/
maconaria_1996parte1b.JPG

e) que o pastor deve ser modelo de fé (Hb
13.7; 1 Tm 1.16; At 6.4; Jr 3.15), que desfrute
de total aceitação da Igreja, sem dificuldades
no pleno exercício do ministério, inclusive no
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http://www.opbb.org.br/documentos
maconaria_1996parte2b.JPG
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