IGREJA BATISTA
AULA 01: 06 DE OUTUBRO
Raríssimo é alguém dizer: escolhi aquela igreja porque sua doutrina é
linda!
Relacionamentos é a principal causa porque alguém vem (e também sai!)
de uma igreja local.
Isto é tão importante que precisamos pensar em:
Como ajudar um irmão que esfriou na fé - qualquer que seja o motivo?
1. Seja misericordioso. Não trate o irmão com desdém, com superioridade
ou tirando proveito de sua queda.
2. Creia na possibilidade de superação. Sete vezes cairá o justo, e se
levantará.
3. Faça uma visita cheio de abundante graça. Cuidado para não ser amigo
de Jó, dono da verdade ou conhecedor do profundo e do escondido. Façao saber o quando Deus o ama e o quando você está disposto a "lavar seus
pés". Só isso.
4. Ore. Seja fervoroso em oração por ele, pois a gente sabe que quem
levanta o crente caído é Deus, quem aquece o coração congelado é o
Senhor.
5. Trate-o como irmão. Frio ou quente ele é teu irmão, assim como o filho
pródigo continuou filho mesmo quando estava longe, desperdiçando com
ímpios a riqueza do Pai.

Porém, na igreja que crescia e era saudável dizem as Escrituras o que
sobre ela em Atos 2: 42 a 47?
A lista é longa de adjetivos, mas começa com: logo após o pessoal ser
ganho pra Jesus (batizado, vers. 41) eles aprendiam a: “perseverar
unânimes na doutrina dos apóstolos” (v. 42)

Consideração:

O reino de Deus é bem maior que doutrinas que nos dividem, mas Paulo
diz a Timóteo o que em I Timóteo 4: 16a?
Cuidar da Doutrina, inclui:
- conhecê-la
- entendê-la
- vivê-la
- defendê-la

Dias de Hoje:
Imagine a seguinte situação: no sábado um crente frequenta o ministério
jovem de uma igreja por considerá-lo mais ativo. No domingo pela manhã,
ele participa da EBD de outra igreja, pois acha seu ensino mais profundo.
No culto da noite, ele vai a uma terceira igreja, pois crê que ela segue o
princípio regulador do culto mais fielmente. Durante a semana assiste à
séries de pregações no YouTube do pregador com quem ele mais se
identifica teologicamente, lamentando não poder frequentar sua igreja,
por ser em outro estado. Assim vive um “poligrejado”. Frequenta várias
igrejas, mas não se compromete com nenhuma.
(Fonte Site: Voltemos ao Evangelho)
Confusão Doutrinária (aliás, isto não é dos dias de Hoje).

Olhemos as Escrituras nas doutrinas basilares:
01. Qual é a principal doutrina dos batistas?
A Bíblia como única regra de fé e prática; ou seja, só acreditamos no que
está na Bíblia e procuramos viver de acordo com seus princípios (Gálatas
1.8).
02. O que é a Bíblia?
A Bíblia é a Palavra de Deus em linguagem humana; é totalmente
inspirada por Ele (II Tim 3.16, II Ped 1.20-21).

AULA 02: 13 DE OUTUBRO
Vimos que uma Igreja que cresce SAUDÁVEL é uma Igreja firmada na
doutrina bíblica (“doutrina dos apóstolos”).
Crentes maduros devem “escolher” uma Igreja também pela
concordância doutrinária.
A Bíblia é a base confiável para estabelecermos nossa Declaração de Fé.
03. Quem é Deus?
Deus é espírito perfeito (Jo 4.24); é amor justo (I Jo 4.8, Rom 6.23); é o
criador de tudo o que há. É uma trindade (Mat 20.19, II Cor 13.13).
04. Quem é Jesus?
É o Deus Filho, um com o Pai (Jo 1.1-3, 10.30, I Jo 5.20); é o salvador do
mundo (Lc 19.10, Mac 10.45).
05. Quem é o Espírito Santo?
É o Deus Espírito, um com o Pai (At 5.1-11); é o Consolador (Jo 14.16-17) e
o que convence as pessoas (Jo 16.7-8).
06. O que é pecado?
É tudo aquilo que transgride as leis de Deus (I Jo 3.4), que foram deixadas
para o nosso próprio bem; ele causa a morte física e espiritual (Rom 6.23);
todos são pecadores, pois ninguém atinge o padrão de santidade que
Deus exige (Rom 3.23); peca-se até por omissão (Tiago 4.17); pecado não
é somente o ato externo, mas o pensamento também (Mat 5.27-28, por
exemplo).
AULA 03: 20 DE OUTUBRO
07. O que é a salvação?
É o plano pelo qual Deus resgata o homem do pecado. É o perdão e a
justificação do pecador por meio EXCLUSIVO de Jesus.
08. Como se processa a salvação?
A salvação é concedida a todo que se arrepende e tem fé em Jesus (Mac
1.15, At 3.19, Rom 10.9-10). Não é pelas obras (Ef 2.8-9), mas unicamente
pela fé (Rom 4), e se processa nas seguintes etapas:

Arrependimento e fé; é a meia volta do pecador para Deus (Mac 1.15).
Justificação, que é o ato pelo qual Deus declara o pecador como justo
(Rom 5.1).
Regeneração, o pecador passa a ter uma nova mente (Tito 3.4-5; II Cor
5.17).
Santificação, o processo constante de aperfeiçoamento do crente até
atingir a maturidade espiritual (I Tes 4.3, Heb 12.14, Ef 4.13).
Glorificação, quando seremos semelhantes a Jesus (em caráter);
acontecerá no dia final (I Jo 3.2).
09. Quando é que um crente recebe o Espírito Santo?
No momento de sua conversão (At 19.2; I Cor 12.13); na verdade sem o
Espírito não há conversão / blasfêmia (Jo 16.8, I Cor 12.3). O Espírito Santo
também não está vinculado ao batismo (Atos 10.47).
AULA 04: 27 DE OUTUBRO
10. E com relação ao dom línguas? Ele é sinal de quem recebe o Espírito
Santo?
No livro de Atos, a primeira vez que os crentes receberam o Espírito Santo
foi seguida do dom de línguas, mas não eram línguas estranhas, e sim
conhecidas (At 2), como prova de que os discípulos deveriam realmente
ser testemunhas em todo o mundo. Depois, cada vez que um grupo novo
era recebido na Igreja, também havia a manifestação do dom de língua,
mas não era com todos os crentes; apenas com grupos novos de crentes;
Paulo, por exemplo, não falou em línguas ao receber e ficar cheio do
Espírito Santo (At 9.10-19).
O dom de línguas é apenas um entre os muitos dons do Espírito, sendo
considerado como o menor inclusive (I Cor 14). Em nenhum texto da Bíblia
há uma referência direta ao dom de línguas como prova de que alguém
esteja cheio do Espírito Santo. O mandamento de ser cheio do Espírito é
dado a todos (Ef 5.18).
Quem não tem o Espírito nem sequer é crente (Rom 8.9).
• Recomendamos sobre o Tema assistir:
https://www.youtube.com/watch?v=1ZjGfvAzS-0
Do Pr Hernandes Dias Lopes
Textos em Atos aonde há “línguas e/ou batismo no Espírito” e o porquê:
- Atos 2: cumprimento histórico de Joel 2 (“irrepetível")

- Atos 8: conversão dos samaritanos (sem línguas, convertidos antes de
Atos 2 – mulher samaritana?)
- Atos 10: conversão dos gentios na casa de Cornélio – conforme I
Coríntios 14:22
- Atos 19: os 12 discípulos em Eixo (convertidos antes de Atos 2 / de novo I
Co 14:22)
11. O que os batistas consideram como sinal de que alguém esteja cheio
do Espírito santo?
O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, bondade,
longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio (Gal 5.22-23).
“Nós cremos no sobrenatural de Deus, apenas não cremos no que é antibíblico”
Doutrinas polêmicas estas estudadas hoje, porém elas não devem
impactar nosso respeito e comunhão com outros irmãos por se tratarem
de doutrinas “secundárias”.
PS: línguas.
MATERIAL ADICIONAL QUE NÃO COUBE NAS 04 AULAS:
Abaixo Material que não foi dado nas Aulas de EBD de Outubro de 2019:
12. Como alguém pode ser cheio do Espírito Santo?
Deixando ele agir em sua vida; é questão de consagração e obediência ao
Senhor.
Algumas atitudes práticas que ajudam nisso: Uma vida de oração, uma
vida de leitura bíblica, uma vida de renúncia, uma vida de testemunho e a
freqüência regular a uma igreja.
13. O que é Igreja?
Biblicamente é o corpo de Cristo (Ef 1.22-23). Igreja visível: a igreja local. A
igreja invisível, a igreja de todos os salvos na história.
14. Qual é a função da Igreja?
Louvar a Deus, Servir ao próximo, Praticar o evangelismo, Realizar
missões, Promover a edificação de seus membros e celebrar a comunhão
cristã..
15. Quais são os deveres de um crente para com a sua igreja?
Comunhão, assiduidade, serviço e contribuição.

16. O que é o batismo?
É um sinal de identificação com Jesus (Rom 6.3-5), com sua morte e
ressurreição.
Como ele é apenas simbólico, é também um testemunho daquilo que já
aconteceu no interior da pessoa; é um testemunho de sua conversão.
17. Quem pode ser batizado? E por que uma pessoa deve ser batizada?
Apenas quem crer (Mc 16.16); não há nenhum caso na Bíblia de crianças
sendo batizadas.
O batismo não salva; o que salva é o crer ou não (Mc 16.16). Mesmo
assim, o crente precisa ser batizado. Primeiro, porque Jesus mandou
(Mateus 28.18-20); depois, o batismo é a forma escolhida pelas igrejas
batistas para que um convertido seja aceito como membro. Assim, o
batismo é também um sinal de compromisso com a igreja.
18. Como deve ser o batismo?
De acordo com seu simbolismo (morrer e ressuscitar - Rom 6.3-5) e pelo
próprio significado da palavra batizar (imergir), o batismo deve ser por
imersão.
19. O que é a Ceia do Senhor?
É uma celebração simbólica em que se relembra e se anuncia a morte e a
ressurreição de Jesus (I Cor 11.23-26; Lucas 22.19-23)
Por ser simbólica, os elementos não se transformam.
20. Como a Igreja Batista é mantida?
Através dos dízimos e ofertas de seus membros.
21. O que é o dízimo e o que são as ofertas?
Dízimo é a décima parte de tudo que se ganha; é uma contribuição
regular.
Oferta é uma contribuição voluntária, às vezes solicitada para suprir
alguma necessidade que não foi suprida somente com os dízimos, como
uma campanha de construção ou uma campanha missionária.
25. O dízimo é bíblico?
Sim. Veja-se Mal 3.10, Lev 27.30-32

26. Mas são textos do Velho Testamento; há algum texto do Novo
Testamento que normatize o dízimo?
Jesus deixou isso implícito em Mat 23.23; mas essa discussão se o cristão
deve dar o dizimo, ou se ele é um preceito da lei só existe para quem
esquece que o dízimo é anterior à lei; veja-se Gênesis 14.18-20. A
contribuição regular é assunto de II Cor 9.6-10 e I Cor 16.1-2.
27. Quem são os oficiais da Igreja?
A Bíblia menciona apenas dois:
Pastor - responsável espiritual por toda a igreja, bem como sua
administração.
Diácono - alguém que é servo, e que pode ser útil em ação social e
aconselhamento.
28. Qual o regime de governo da Igreja?
Seguindo os padrões bíblicos (veja Atos 1 e 6, por exemplo), a igreja
batista é democrática e autônoma, não estando subordinada a nenhuma
outra instituição, tendo Jesus como líder maior.
Isso não exclui o trabalho cooperativo. Como igrejas batistas, não somos
independentes, mas interdependentes, pois nos associamos a outras
igrejas batistas, formando Convenções Estaduais. Através das Convenções,
sustentamos diversos trabalhos missionários (fazemos isso através do
Plano Cooperativo, que uma contribuição mensal enviada à Convenção).
A SIBA é filiada à Convenção Batista Piauiense e à Convenção Batista
Brasileira.
29. Como alguém pode ser membro de uma igreja batista?
Por batismo, após profissão de fé.
Por carta de transferência de uma outra igreja batista de mesma fé e
ordem.
Por aclamação, quando não houver como proceder com uma das duas
formas anteriores.
Por reconciliação, quando uma pessoa está desviada e decide voltar.
30. A igreja tem alguma forma de disciplina?
Sim; seguimos o padrão dado em Mat 18.15-17:
Primeiro - uma conversa particular
Segundo - uma conversa com testemunhas
Terceiro - uma repreensão pública pela igreja
Quarta - eliminação do rol de membros da igreja

31. Quem é passivo de disciplina?
Qualquer membro que cause escândalo e não demonstre
arrependimento por isso.
A disciplina não é aplicada tanto pelo pecado, mas por falta de
arrependimento.
32. Se as igrejas batistas são autônomas, como elas se relacionam entre
si?
Através de associações estaduais, todas reunidas na Convenção Batista
Brasileira; há assembléias das convenções estaduais (bienal) e da
brasileira (anual), e toda igreja tem direito a mandar, como
representantes, cinco membros por ser igreja, e mais um por cada grupo
de dez membros. Nas assembléias são discutidos todos os rumos da
denominação.
As associações são mantidas através do Plano Cooperativo, que é como
um ‘dízimo dos dízimos’.
33. Qual a diferença da Igreja Batista para outras igrejas evangélicas?
Primeiro é necessário definir o que é uma Igreja Evangélica.
São consideradas evangélicas as igrejas que acreditam na Bíblia, na
salvação através de Jesus, e que não desenvolvam nenhuma prática de
condenar as outras igrejas, considerando-se como única igreja certa.
Exemplos de Igrejas Evangélicas: Assembléia de Deus, Igreja Presbiteriana,
Igreja Cristã Evangélica, Igreja Metodista.
Exemplos de Igrejas não Evangélicas: Adventistas do Sétimo Dia, Deus é
Amor, Testemunhas de Jeová, Mórmons.
O grande dilema hoje é definir se a Igreja Universal é ou não evangélica. A
maioria não a aceita como sendo evangélica.
Dito isso vamos explicar as principais diferenças entre as igrejas
evangélicas. Vamos comparar as igrejas batistas, pentecostais e
presbiterianas, que são as mais conhecidas em nossa região, e também
pelo fato de que a Igreja Cristã Evangélica é em muito idêntica aos
batistas.

Pode-se perceber que as diferenças dizem respeito apenas a
doutrinas secundárias.

34. Quais são, em termos gerais, os princípios fundamentais da doutrina
batista?
1 - A aceitação da Bíblia como única verdade; como única a
determinar como será a nossa fé e nossa crença.
2 - O conceito de Igreja como sendo uma comunidade local
democrática e autônoma, formada de
pessoas regeneradas e
biblicamente batizadas.
3 - A separação entre Igreja e Estado (Governo)
4 - A absoluta liberdade de consciência; todo ser humano é livre pra
pensar e agir como quiser. Todos prestarão contas a Deus (Rom 14.12).
5 - A responsabilidade individual diante de Deus.
6 - A autenticidade e apostolicidade das Igrejas; a Igreja de Jesus
nunca deixou de existir (Mat 16.18).
35. Explique a Trintade?
Entendemos a trindade como as três pessoas nas quais Deus se revela a
nós, que são unidas num só propósito e essência. (Mateus 3.13-17)
36. O que é uma Igreja Batista?
É uma congregação local composta de pessoas regeneradas e batizadas,
que, voluntariamente, se reúnem sob as leis de Cristo, e procuram
estender o Reino de Deus não só em suas vidas, mas nas de outros.
37. Quando o cancelamento de membros pode ser feito?
1. Por exclusão – a exclusão demonstra que a igreja zela pelo seu corpo e
tem uma disciplina bíblica.
2. Por morte – ao morrer, o crente deixa de pertencer à igreja militante
aqui na terra e vai incorporar-se à igreja celestial.
3. Por transferência para outra igreja batista de mesma fé e ordem.
38. Como se dá o processo para a organização de uma Igreja Batista?
1. Convoca-se um Concílio para examinar a igreja.
2. Depois de aprovada, ela autentica a primeira Ata com a primeira
Diretoria eleita.
3. Faz-se o Estatuto; e o CNPJ na Receita Federal.
39. Tipos de disciplina?
Formativa – Pregações, exortações, etc
Corretiva – Quando alguém comete algum erro, deve ser corrigido pelos
irmãos.

Cirúrgica – Quando os pecados trazem escândalo e ofensas publicas à
moral, a igreja não deve mostrar complacência.
40. O que é o Estatuto?
É um instrumento escrito que corporifica todos os princípios pelos quais a
igreja se governa ou regula seus atos.
41. O que é o Regimento Interno?
Conjunto de normas que regem o funcionamento de uma instituição.
42. Relação da igreja com o Estado?
Legal – Ter Estatuo, declarar imposto, etc.
Jurídico – Se não cumprir, ela intervém.
Social – Ajudando Ong´s, ou entidades filantrópicas.

Fonte majoritária, porém parcial destes estudos (completo assim só aqui
mesmo): https://opbpi.webnode.com.br/concilho-de-igreja/

