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                Que religião é essa? 

A Igreja Batista é uma religião que é contida no Cristianismo, o nome é dado 

devido a João Batista, o qual batizou Jesus Cristo. Ela surgiu no século XVII, em 

1612, na Inglaterra, pelo advogado Tomas Helwys que após escrever o livro 

“Uma Breve Declaração Sobre o Mistério da Iniquidade", foi levado preso. O 

livro aborda alguns princípios da batista, como a consciência e a liberdade 

religiosa. 

Deste maneira, vale ressaltar que a Igreja Batista tem como doutrina o Batismo, 

em adolescentes e adultos, e acreditam que não é valido em crianças recém-

nascidas, pois apresentam pureza, não tendo consciência de pecado. Eles tem 

como estudo o Evangelho e o Novo Testamento, sendo as Escrituras Sagradas 

como única regra de fé e conduta, e tem como os principais princípios1: 

1. O conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática e 

autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. 

2. A separação entre igreja e Estado. 

3. A absoluta liberdade de consciência. 

4. A responsabilidade individual diante de Deus. 

                                                           
1
Informações adicionais dos princípios podem ser encontradas no link: http://www.batistas.com/portal-

antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=16 
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5. A autenticidade e apostolicidade das igrejas. 

 

                Quais são as principais obras? 

A Batista realiza estudos bíblicos para diversas idades, e em algumas Igrejas tem 

publicações de artigos e textos que servem como base do aprofundamento 

espiritual. No link abaixo encontra-se uma delas. 

http://www.batistas.com/portal-

antigo/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&I

temid=33 

                Existe grupo de jovens? 

Os jovens são muito presentes na Igreja Batista, 

realizando projetos, cultos, entre outros, no mês 

de setembro foi destinado ao jovens abordando 

o tema Santidade na Primeira Igreja Batista (PIB) 

– Muritiba, Bahia. Os cultos dos jovens são 

realizados nas noites de sábado. 

 

    Uma experiência com a Igreja Batista 

 

Paloma Barreto, Musicista do Grande Bethel  

No dia 23 de setembro, eu pude presenciar 

o culto dos jovens na Primeira Igreja Batista na 

cidade de 

Muritiba, Bahia, 

estava sendo 

realizado o mês 

dos jovens 

organizado pelo 

grupo de jovens 

do qual o tema 

abordava a Santidade com base em 1 Pedro 



 

grandebethelba@gmail.com 

 

1:16 em que diz: “Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo”. Nesse 

dia houve a presença do grupo Ministério Teatro UNIART da cidade de Feira de 

Santana, que conduziu todo o culto, com a realização de danças, cantos, peças... 

Arte, no intuito de passar de forma mais clara o conhecimento das palavras de 

Deus. 

Ao desenvolver do culto, eles trouxeram um tema bastante abordado, o 

suicídio. Realizando assim, peças teatrais de personagens bíblicos, o qual sofreram 

e/ou poderiam ser vítimas do suicídio, e em cada termino de uma história 

contada, eles traziam uma 

reflexão: “O que você faria se 

estivesse no lugar deste 

homem/mulher? Também 

pediria a morte? Ou manteria a 

fé em Deus?”. Deste modo, foi 

contado a história de Jó – o que 

eu e as meninas do Bethel 17 

ficamos com um sorriso de lado 

a lado – o homem que se manteve fiel a Deus durante as tentações do demônio. 

Em seguida foi abordado a Parábola do Filho Pródigo, eles alertaram que seria 

uma história interpretada por eles o qual poderiam assustar a todos – e assustou 

– uma versão da qual vinha de um momento que foi ocultado da bíblia, o 

momento em que o Filho prodigo, comia restos que eram dados a porcos, 

trazendo a seguinte pergunta: “O que passou na cabeça dele, naquele 

momento?”, sendo respondida na versão deles, em que emocionou a todos, 

principalmente ao término da mesma, em que foram feitas as conclusões em que 

nós temos andando tão 

cheios de esperanças, e que 

nas tentações do demônio 

elas começam a enfraquecer, 

tudo em nossa vida entra em 

desequilíbrio, e não vemos 

outra solução, nos sentimos 

sozinhos, abandonados, mas 

que não estamos só, Deus 

nos ama, e temos que crer nisso, e assim, finalizaram com uma canção linda e 

que orássemos para Deus sobre os momentos de dificuldades que estamos 

passando, ou por alguém que esteja. 
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                      Curiosidades 

A Igreja Batista vem se renovando a cada momento em meios de pregar a 

palavra de Deus, desde modo, o surgimento do Ministério Teatro UNIART, que 

tem de 7 a 8 anos de estrada, transmitindo a mensagem de modo em que ouça 

em outros ouvidos, trazendo pessoas de outras igrejas para fazerem parte. 

Tendo como meio de comunicação, o teatro, a arte e dança, deixando claro que 

não é a igreja que salva o homem, e sim Jesus, levando como objetivo de que 

Deus seja conhecido, ver a salvação e a cura por ele, bastando apenas a atitude 

de “você se querer, você conseguirá”. 

 

 

                     Onde posso encontrar? 

De acordo com o Censo 2010 (IBGE), há 6 mil Igrejas no Brasil, sendo cerca de 

75 milhões de cristãos. Abaixo tem um link informando as igrejas Batistas do 

Brasil, dividindo em estados e suas cidades, tendo sua localização e contato: 

http://www.batistas.com/portal-

antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=575&Itemid=88 
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                    Links úteis 

 

 Convenção Batista Brasileira 

http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/index.php 

https://www.facebook.com/ConvencaoBatistaBrasileira/ 

 

 Juventude Batista Brasileira 

https://www.facebook.com/juventudebatistabrasileira/ 

 

 Convenção Batista Baiana 

http://cbbaiana.org/html/ 

https://www.facebook.com/batistasbaianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A tolerância é a melhor das religiões” 

(Victor Hugo) 

 


