
                                                                                                                                                                                            

 

MANIFESTO PÚBLICO  

 

Em decorrência da grande proliferação e consequentes repercussões nas mídias 

sociais de declarações feitas por um pastor de grande expressão no cenário 

evangélico nacional, questionando a inerrância, a inequivocidade, a atemporalidade 

das Escrituras Sagradas, a Bíblia, afirmando que a mesma precisa ser atualizada e 

resignificada, a União dos Ministros Batistas Independentes – UMBI e a Convenção 

das Igrejas Batistas Independentes – CIBI vem, por meio deste, expressar seu 

veemente repúdio a tais declarações. Os Batistas Independentes, na qualidade de 

uma denominação cristã evangélica lamenta, profundamente, tais declarações e 

reafirma sua crença irrestrita nas Escrituras Sagradas como sendo a Palavra de 

Deus, a única regra de Fé e de prática da Igreja do Senhor, de acordo com o 

exposto em nosso manual Princípios de Nossa Fé, págs 9 e 10: 

1.1 - A PALAVRA DE DEUS: A Bíblia é a única base para a fé salvadora. A 

maior necessidade do homem é achar o caminho que conduz à salvação do 

pecado. O pecado é a maior desgraça da humanidade, pois tem 

consequências funestas, levando o homem à perdição eterna. A Bíblia, o livro 

de Deus, é o guia infalível a uma fé salvadora (Rm 10.17; 1Ts 2.13; 2Pe 

1.20,21). Uma palavra simplesmente humana não serve de base para a nossa 

fé. A Palavra de Deus, porém, é perfeita como diz o salmista: “A lei do Senhor 

é perfeita... o testemunho do Senhor é fiel... o mandamento do Senhor é puro” 

(Sl 19.7,8). A Bíblia é também a fonte de sabedoria divina. Ela não somente 

contém a Palavra de Deus, mas é a Palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que 

“toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para 

redarguir, para corrigir, para instruir em justiça” (2Tm 3.15-17). Diz o apóstolo 

Pedro: “Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo” 

(2Pe 1.21). “A exposição da Palavra de Deus dá luz e entendimento” (Sl 

119.130). “Quem segue os seus sábios conselhos, torna-se sábio para a salva- 

ção” (2Tm 3.15). A Palavra de Deus é a “semente” divina, que recebida e 

aceita, germina, cresce e dá fruto para a vida eterna (Mt 13.32; Tg 1.18). Os  

filhos de Deus são gerados de novo pela Palavra da verdade, e este novo 

nascimento é obra do Espírito Santo, que vivifica a Palavra no coração do 

crente (Jo 3.3-8; 1Pe 1.24,25). 

As Escrituras Sagradas ensinam sobre Deus. Veja alguns de seus ensinos: 1) 

Deus é Espírito pessoal, vivo e ativo (Jo 4.24). Como Espírito, Deus é invisível. 

Ninguém jamais viu a Deus (1Tm 6.16). Ele não tem corpo de carne e osso (Lc 

24.39). Deus é pessoal, pois tem capacidades pessoais de inteligência, 

emoção e volição. 2) Deus é Auto-existente, Eterno e Imutável (Sl 29.10; Sl 

48.14; Sl 102.25-27; Jo 5.26; Tg 1.17). 3) Deus é Onisciente, Fiel e Sábio (Jo 

21.17; 2Co 1.18; Hb 10.23; 1Ts 5.23-34; 1Jo 3.20; Ap 19.11;). 4) Deus é Santo, 

Justo e Amoroso (Is 40.25; Rm 1.18-32; Ef 1.4,5; 1Pe 1.16). 5) Deus detesta o 

mal, mas é Longânimo e Compassivo com suas criaturas (Gn 15.16; Sl 86.15; 



Lm 3.22; Hb 2.10-18). 6) Deus é Autêntico e Onipotente (Mc 14.36; At 4.24-28; 

1Co 2.11). 

 

Citamos ainda o item 01 de nossa Declaração de Fé: 

1. CREMOS na Bíblia como Palavra de Deus, escrita por homens vocacio- 

nados e preparados por Deus, os quais sob a inspiração do Espírito Santo 

expressaram a mensagem divina, que pode ser transmitida a povos de 

qualquer raça e cultura; 

 

Somente a Graça, Somente a Fé, Somente Cristo, Somente as Escrituras, Glória somente 

a Deus! 
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