
PORQUE VOCÊ É BATISTA? EBD 03.05.2020 
Considerando as raízes doutrinárias, os Batistas saem diretamente das páginas do Novo Testamento, dos lábios e 
ensinos de Jesus e dos apóstolos. Além disso, têm sua trajetória marcada pela oposição a toda corrupção da doutrina 
cristã claramente exposta no Novo Testamento. 
 
Com o surgimento da Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero e deflagrada em 31 de outubro de 1517 com 
a publicação das suas famosas 95 teses na porta do Castelo de Wittenberg, criou-se a oportunidade para que muitos 
grupos dissidentes intensificassem suas pregações. Entre estes grupos estavam os conhecidos como Anabatistas, que 
sustentavam muitas doutrinas que os batistas esposariam e que representavam o grupo mais ativo e poderoso 
daquele momento. O nome que lhes foi dado, Anabatistas, significa os rebatizadores. 
 
Considerando as raízes do nome Batista, a história começa com a organização da igreja em Spitalfields, nos arredores 
de Londres, em 1612, por Thomas Helwys e seus seguidores já batizados na igreja em Amsterdã. É esta igreja que 
agora inicia a linhagem de igrejas batistas que começam a crescer na Inglaterra sob severa perseguição por 
dissentirem da igreja oficial, a Igreja Anglicana. 
 
Há também uma terceira Teoria: A teoria da sucessão histórica, também conhecida como JJJ, (Jerusalém, João e 
Jordão). A ideia é que os batistas começaram a existir no rio Jordão, com João Batista, quando este batizou Jesus. 
Historiadores como Orchard, Cramp e Cathcart a defenderam e ela ainda tem muitos seguidores. Esta teoria tenta 
ligar os batistas com João Batista e Jesus e traça uma linhagem espiritual e teológica daqueles tempos até o 
surgimento da primeira igreja batista no mundo. Ela afirma que as Igrejas Batistas podem ser traçadas através das 
eras em sucessão ininterrupta de igrejas Batistas, embora, nem todas carregassem esse nome. Esta teoria, 
geralmente, é refutada devido a problemas teológicos de interpretação (citamos apenas para seu conhecimento de 
que existe esta teoria).  
 
Os Batistas não reconhecem um líder como “fundador” do Movimento Batista. Igrejas do tipo batista surgiram, às 
vezes espontaneamente, mediante estudo da Bíblia. No século 16, as igrejas anabatistas surgiram paralelamente aos 
movimentos de reforma da Europa Central.  
 
O que significa o termo Batista? OSIEL 
O termo “Batista” significa ‘Aquele que batiza’ e vem da palavra grega baptistés, que traduzida para o português é 
“batista”, palavra que descrevia João, O Batista, que não era seu sobrenome, mas como um apelido que significava 
aquele que batizava. Baptistés se relaciona ao verbo grego baptízo que significa “mergulhar, imergir”. 
 
Porque somos chamados de Batistas? 
Os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome Batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às 
Escrituras e por isso, só recebiam em suas comunidades, como membros atuantes, pessoas convertidas pelo Espírito 
Santo de Deus. Somente essas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo 
administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois, para eles, crianças recém-nascidas não podiam ter 
consciência de pecado, regeneração, fé e salvação. Para adotarem essas posições, eles estavam bem fundamentados 
nos Evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas 
que professavam. Mas sua exigência de batismo só de convertidos é que mais chamou a atenção do povo e das 
autoridades, daí derivando a designação “batista”. Esta designação surgiu no século 17, mas aqueles discípulos de 
Jesus Cristo estavam espiritualmente ligados a todos os que, através dos séculos, procuraram permanecer fiéis aos 
ensinamentos das Escrituras, repudiando, mesmo colocando em risco a própria vida, os acréscimos e corrupções de 
origem humana. 
 
Temos quantos anos de fundação?  
Com o nome de Batista existimos desde 1612, quando Thomas Helwys, de volta da Holanda, onde se refugiara da 
perseguição do Rei James I da Inglaterra, organizou com os que voltaram com ele uma Igreja em Spitalfields, arredores 
de Londres. Thomas Helwys, que era advogado e estudioso da Bíblia, ao escrever um livro intitulado "Uma Breve 
Declaração Sobre o Mistério da Iniquidade", foi preso e morreu na prisão, em 1615. No referido livro, ele escreveu 
aquilo que é um dos mais caros princípios batistas, o princípio da liberdade religiosa e de consciência: "… a religião do 
homem está entre Deus e ele: o rei não tem que responder por ela e nem pode o rei ser juiz entre Deus e o homem. 
Que haja, pois, heréticos, turcos ou judeus, ou outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los de maneira nenhuma". 
 
A quanto tempo estamos no Brasil e onde foi fundada a primeira igreja Batista no Brasil? MARCEL 
Thomas Jefferson Bowen, missionário americano, foi enviado, em 1860, para o Brasil. Tempos depois, um grupo de 
colonos norte-americanos sulistas desembarcou em Santa Bárbara D´Oeste, SP. Grande parte deles era de origem 



protestante e, em 10 de setembro de 1871, eles organizaram a primeira igreja batista em terras brasileiras, sob a 
coordenação do pastor Richard Ratcliff. No início, os cultos eram em inglês, o que afastava os habitantes locais. 
 
Em 1881 chegaram ao Brasil o casal missionário William Buck Bagby e Anne Luther Bagby. Em 1882 foi organizada a 
Primeira Igreja Batista da Bahia, voltada para a evangelização do Brasil.  Os casais William Buck Bagby e Anne Luther 
Bagby, e Zacharias Clay Taylor e Kate Stevens Crawford Taylor (também missionários vindos dos Estados Unidos da 
América), auxiliados pelo ex-padre Antonio Teixeira de Albuquerque, organizaram, no dia 31 de agosto de 1882, a 
Primeira Igreja Batista do Brasil (em Salvador, BA). Nos primeiros 25 anos de incansável trabalho missionário, os Bagby 
e os Taylor, com Albuquerque, auxiliados por outros missionários e um número crescente de brasileiros convertidos à 
nova fé, já tinham organizado 83 igrejas, com aproximadamente 4.200 membros. 
 
A Convenção Batista Brasileira (CBB) – órgão fundado em 1907 e que hoje reúne quase sete mil igrejas a ela filiadas – 
aprovou a seguinte resolução: “Reconhecemos que a inserção do trabalho batista no Brasil se deu por duas vias: a via 
da imigração (1871) e a via da missão (1882)”. 
 
Um dos maiores nomes da história dos batistas brasileiros é Salomão Luiz Ginsburg – um judeu polonês que viveu no 
Brasil durante 37 anos. Missionário, organizou dezenas de igrejas, inclusive a Primeira Igreja Batista de São João de 
Meriti, da qual foi seu primeiro pastor. Dentre seus legados destacam-se os mais de 100 hinos do Cantor Cristão 
(coletânea de hinos sacros) que ele compôs ou traduziu para a nossa língua. 
 
Onde foi fundada a primeira igreja Batista no Estado do ES? 
Pelo Trabalho missionário de Francisco José da Silva, Dr. Zacarias C. Taylor, Jorge Claro da Bahia e A. L. Dunscan de 
Campos (RJ), foi organizada em 21 de agosto de 1903 a 1ª Igreja Batista no Espírito Santo, no Município de Brejetuba 
em Alto Firme, com 60 membros. No dia 24 de agosto de 1903, em Figueira de Santa de Fé foi organizada a 2ª Igreja 
Batista, com 17 membros. E no dia 02 de Setembro de 1903, organizaram a 3ª Igreja Batista, no município de Vitória 
com 14 membros, cuja sede ficava no Morro de Argolas. No final de 1903 estava estabelecido o trabalho Batista no 
estado do Espírito Santo, com 3 Igrejas, 91 membros e 1 Pastor, por nome de Francisco José da Silva, convém ressaltar 
que este irmão foi o Pastor destas três novas igrejas e o primeiro brasileiro a ser consagrado ao Ministério da Palavra 
no estado do Espírito Santo. 
 
Princípios Batistas: MOISÉS 
Através dos tempos, os Batistas se têm notabilizado pela defesa destes princípios:  
1º) A aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta;  
2º) O conceito de Igreja como sendo uma comunidade local democrática e autônoma, formada de pessoas 
regeneradas e biblicamente batizadas;  
3º) A separação entre Igreja e Estado.  
4º) A absoluta liberdade de consciência.  
5º) A responsabilidade individual diante de Deus.  
6º) A autenticidade e apostolicidade das Igrejas. 
 
Nossas principais características como Batistas: TIAGO 
1. Intensa e ativa cooperação entre suas Igrejas; 
2. Realização de uma obra geral de missões, em que foram pioneiros entre os evangélicos nos tempos modernos;  
3. Educação teológica, religiosa e secular;  
4. Ação social e de beneficência; 
5. As Escrituras Sagradas constituem a única regra de fé e conduta; 
6. Nossas Igrejas adotam a forma de governo Congregacional Democrático. São Igrejas autônomas e locais. 
Relacionam-se umas com as outras pela mesma fé e ordem, de forma cooperativa e por laços fraternais; 
7. Cremos na conversão pessoal de cada crente a Jesus Cristo; 
8. Cremos no exercício de sua responsabilidade individual; 
9. Aceitamos como membros aqueles que passaram pelo batismo por imersão e mediante confissão da sua fé em 
Jesus Cristo como salvador pessoal. Não aceitamos e nem praticamos o batismo infantil; 
10. Somos filiados a Convenção Batista Brasileira que é sustentada pelas igrejas filiadas através do Plano Cooperativo. 
 
APLICAÇÃO: Os Batistas são o povo da bíblia. Conhecidos pela dedicação ao estudo e ensino da Palavra, pela ação 
missionária, pela ação social e liberdade de pensamento. Somos discípulos multiplicadores do amor de Jesus. Isto é ser 
batista! Você é? 
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