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Os Primeiros Batistas e Suas Principais 

Contribuições 

 

 
 

Por Wilson Porte Jr. 
 

De acordo com Haykin, “a herança dos Batistas 
Calvinistas tem sido extremamente 
negligenciada”. Dentre todos os teólogos daquele 
século, apenas um é bem conhecido no século vinte 
e um: John Bunyan. Surpreendentemente, homens 
como Benjamin Keach, Nehemiah Coxe, William 
Kiffin e Hanserd Knollys são virtualmente 
desconhecidos em nosso tempo. Estes três homens, 
segundo Haykin, têm muito a ensinar aos Batistas 
de nosso século. Sua contribuição teológica e 
pastoral, colocou os Batistas na história da tradição 
reformada. 
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Benjamin Keach: fundador da Igreja em New Park Street, futuramente 
pastoreada por C.H.Spurgeon 

 
As principais contribuições dos Batistas Calvinistas 
são suas confissões de fé. Philip Schaff, em The 
History of the Creeds of Christendom (A história dos 
credos da cristandade), no primeiro dos três volumes 
de sua obra The Creeds of Christendom (Os credos 
da cristandade), traz duas cartas escritas a ele pelo 
Dr. Joseph Angus e pelo Dr. Osgood. Nestas cartas, 
Angus e Osgood dissertam acerca destas confissões 
batistas, seus propósitos e objetivos. 

 

As confissões Batistas Calvinistas dos ingleses, 
segundo o Dr. Joseph Angus, 

 

Foram preparadas, em um primeiro momento, com 
propósitos defensivos e apologéticos. Elas, 
simplesmente, descrevem as doutrinas sustentadas 
pelos corpos de onde emanaram. As Confissões 
nunca foram impostas sobre os ministros e membros 
das igrejas. Mesmo quando adotadas, como 
algumas vezes foi, por alguma igreja como uma 
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expressão de seus sentimentos, todas as igrejas 
irmãs eram deixadas livres e, nestas igrejas em 
particular, uma considerável margem de julgamento 
era permitida no interpretar das confissões. As 
confissões nunca foram aceitas como testes mas, 
simplesmente, representavam, de uma forma geral, 
o sentimento do corpo. 

 

Na outra carta mencionada por Schaff, Dr. Osgood 
diz que  

 

As confissões de Fé nunca eram tidas como testes 
de ortodoxia, como se tivessem qualquer força 
autoritária ou obrigatória. Elas apenas refletiam a 
real harmonia de visões e interpretações bíblicas 
das igrejas que assentiam a elas. 

 

 

Spurgeon: Herdeiro da Herança Calvinista dos Batistas do séc. XVII 

 
Dentre os principais documentos escritos, está a  
“Confissão das Sete Igrejas em Londres”, de 
1644. Esta confissão surge três anos antes da 
Confissão de Fé de Westminster. Em 1646 ela é 
editada recebendo adições e mudanças. Neste ano, 
seu título é “A Confissão de Fé das Sete 
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Congregações ou Igrejas de Cristo em Londres, que 
são comumente (mas injustamente) chamadas 
Anabatistas”. 

 

São cinquenta e um artigos que, excetuando os 
sacramentos e o governo da Igreja, concordam com 
as Igrejas Reformadas Ortodoxas. Em seu último 
artigo, esta confissão admite a falibilidade das 
confissões humanas, e mostra a prontidão dos 
Batistas em receber mais luz para a compreensão 
das Sãs Doutrinas. Por outro lado, também mostra a 
determinação que eles tinham e que preferiam 
“morrer mil mortes ao invés de fazer qualquer coisa 
contra a menor frase da verdade de Deus, ou contra 
a luz de nossas próprias consciências” 

 

                                   New Park Street Church: fundada por Keach. 

 
Em 1677, também na cidade de Londres, começa a 
ser escrito outro documento de grande importância 
para os Batistas Calvinistas. Seu título, naquele 
momento, é “Uma Confissão de Fé composta por 
Presbíteros e Irmãos de muitas congregações de 
Cristãos batizados sob a profissão de sua fé”. Em 
1688 ela foi reimpressa e, em 1689, é novamente 
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reimpressa, aprovada e recomendada pelos 
ministros e mensageiros de mais de cem 
congregações que se encontraram em Londres, de 3 
a 11 de julho de 1689. Esta está melhor elaborada e 
escrita, sendo mais importante e autoritativa do que 
a primeira de 1644. Até hoje, ela é tida em alta 
estima pelos Batistas reformados, sobrepujando em 
muito a antiga confissão.  

 

 

Spurgeon como pastor da New Park Street Church, quase 2 século após 

 
Cerca de seis décadas após sua recomendação, em 
25 de setembro de 1742, a Confissão de Fé Batista 
de 1689 foi adotada, com algumas adições e 
alterações, nos Estados Unidos da América por uma 
Associação Batista sob o nome de Confissão de Fé 
Batista de Filadélfia. 

 

Antes, porém, da Confissão de 1689, como 
carinhosamente é chamada, ser usada na Confissão 
de Filadélfia (1742), em 1693 William Collins 
apresentou um Catecismo baseado na Confissão de 
1689 para a Assembléia Geral que se encontrou em 
Londres no mês de junho daquele ano. Ela foi 
fortemente baseada no Catecismo Menor de 
Westminster e segue sua ordem e método. Ela é 
também chamada de “Catecismo de Keach”. 
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Benjamin Keach esteve com Collins e é co-
responsável pelo Catecismo. Ambos, juntamente 
com outros signatários, foram os responsáveis pela 
Confissão de 1689. Este Catecismo foi o único que 
obteve aceitação geral entre os Batistas da 
Inglaterra e Estados Unidos da América. 

 

 

A atual New Park Street Church, mais de 300 anos depois de Keach. Por ela 
passaram Benjamin Keach, John Gill, John Rippon, Charles Spurgeon, 
dentre outros. Atualmente, Peter Masters é seu pastor. 

 
Anos após à Confissão de Filadélfia, a Confissão de 
1689 foi reescrita de forma mais simples e 
condensada na Confissão de Fé Batista de New 
Hampshire, em 1833. Preparada pelo Rev. J. 
Newton Brown, editor da Universal Cyclopædia of 
Religious Knowledge (Enciclopédia Universal de 
Conhecimento Religioso), a Confissão de New 
Hampshire apresenta o sistema calvinista de forma 
mais moderada. Foi aceita na época pelos Batistas 
do Norte e Oeste dos Estados Unidos da América 
tornando-se, rapidamente, popular e amplamente 
aceita entre todos os Batistas norte-americanos. 

Além destas confissões, outras de caráter pessoal 
foram escritas ao longo do século dezessete por 
John Bunyan, Benjamin Keach, dentre outros. 
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Um dos pontos fortemente defendidos nestas 
Confissões é a questão da autonomia da igreja local. 
Além da questão do batismo, vemos que a questão 
relacionada à igreja, seu governo, sua relação com o 
estado, e sua possível nacionalização, marcou de 
forma singular tais documentos. No século 
dezenove, o batista Francis Weyland escreveu sobre 
os princípios e práticas das igrejas batistas dos 
séculos dezessete ao dezenove. Vejamos como 
Weyland, refletindo a abordagem dos Batistas dos 
séculos anteriores ao dele, aborda a questão do 
governo da igreja: 

 

Nós acreditamos, no sentido mais amplo, na 
independência de toda igreja individual de Cristo. 
Nós acreditamos que cada igreja é uma sociedade 
cristã, na qual é conferido por Cristo o completo 
poder de se auto-governar. Nenhuma igreja tem 
qualquer poder sobre qualquer outra igreja. Nenhum 
ministro tem qualquer autoridade sob qualquer igreja 
exceto naquela a qual foi chamado para ser seu 
pastor... Nós não podemos aceitar a autoridade de 
qualquer tribunal. Nós não temos direito de delegar 
tal autoridade a qualquer homem ou conselho de 
homens. É a essência de nossa fé que as Escrituras 
são a revelação de Deus, dada a todo e cada 
homem. Elas foram dadas a todos os indivíduos de 
modo que estes possam entendê-las por si mesmos, 
e a palavra que é dada a eles, os julgará no grande 
dia. 

 

Deste modo, através de Confissões de Fé que 
refletiam o consenso das igrejas Batistas Calvinistas, 
através de Confissões de Fé pessoais, como as de 
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Bunyan e Keach, através de sermões e livros que 
discorriam sobre sua perspectiva do credobatismo, 
do governo da igreja, dentre outros assuntos ligados 
à fé reformada e às doutrinas da graça, podemos 
conhecer a vasta contribuição que os Batistas 
Calvinistas prestaram durante o século dezessete e 
posteriores. 

 


