
HISTÓRIA DOS BATISTAS



PR.DR.LUCIANO COZENDEY DOS SANTOS

“Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no 
coraçāo. Estai sempre preparados para responder a 
todo o que vos pedir a razāo da esperança que há 
em vós. Mas fazei isso com mansidāo e temor, 
tendo boa consciência, para que os que caluniam o 
vosso bom procedimento em Cristo fquem 
envergonhados naquilo de que falam mal de vós”

1 Pedro 3.15-16



 POR QUÊ CONHECER A HISTÓRIA
 CONHEÇA MELHOR SUA 

DENOMINAÇÃO
 CONHECER QUEM SOMOS
 CONHECER O QUE CREMOS

 RESPONDER OS QUESTIONAMENTOS 
HEREGES

 DEFENDER SUA IDENTIDADE 
DENOMINACIONAL

 ZELAR PELA SUA IGREJA 



A História dos 
Batstas pode 
ser contada  a 
partr de duas 

raízes principais:

Sua 
Doutrina

Sua 
Doutrina

Surgimento no 
cenário 

mundial com 
o nome 
Batsta 

Surgimento no 
cenário 

mundial com 
o nome 
Batsta 



Sua Doutrina

1. Seu cabeça e fundador: - Cristo. Ele é o legislador; a Igreja só 
executa essas leis. (Mat. 16:18, Col. 1:18).

2. Sua única regra de fé e prátca: - a Bíblia - (II Tim. 3:15-17). 
Seu nome: - “Igreja” ou “Igrejas”. (Mat. 16:18; Apoc. 22:16). 
3. Seu governo: - Democrátco - todos os membros iguais (Mat. 2:24-
28, Mat. 23:5-12). 
4. Seus membros: - Somente pessoas salvas - (Efés. 2:21, 1 Ped. 2:5). 
5. Suas ordenanças: - Batsmo dos crentes e depois disto a Ceia do 
Senhor.
 (Mat 28:19-20). 



Sua Doutrina

6. Seus ofciais: - Pastores e diáconos. - (I Tim. 3:1-16). 
7. Seu trabalho: - Pregar a salvação às pessoas, batzando-as (com um 
batsmo que concorde com todas as exigências da Palavra de Deus), 
“ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho 
mandado” . (Mat. 28:16-20). 
8. Seu plano fnanceiro: - Assim (dízimos e ofertas) ordenou também 
o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho” 
                                                                                                     (I Cor. 9:14).  
9. Suas armas de combate: - Espirituais e não carnais. (1I Cor. 10-4, 
Efés. 6:10-20). 

10. Sua independência - Separação entre a Igreja e o Estado. (Mat. 
22:21). 



Surgimento no cenário mundial com o nome Batsta 

 Após a reforma religiosa imprimida por Lutero e 
Companhia. Surgia um forte grupo chamado 
Anabatstas  na Holanda.

 Os batstas suportaram o ódio do povo na “Idade de 
Trevas”. 

 Seus pregadores e membros foram encarcerados e 
um sem número deles foi morto. O mundo nunca 
presenciou algo que se compare à perseguição 
sofrida pelos batstas na Idade Média, por 
imposição da Hierarquia Católica. 

 



A "idade das trevas" 

É uma periodização histórica que enfatza 
as deteriorações cultural e econômica que 
ocorreram na Europa consequëntes do 
declínio do Império Romano.

 
Período que compreendeu parte da Idade 

Média (476-1453), sendo reconhecido na 
História como uma época de fanatsmo 
religioso, submissão a Igreja, cegueira 
flosófca e cientfca, atraso social, moral e 
cultural.

 
 
 A flosofa da época, chamada de 

iluminista por se guiar pela luz da Razão, 
censurava sobretudo a forte religiosidade 
medieval, o pouco apego da Idade Média a 
um estrito racionalismo e o peso polítco 
de que a Igreja então desfrutara.

  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Periodiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decl%C3%ADnio_do_Imp%C3%A9rio_Romano


“E EM ANTIOQUIA FORAM OS DISCIPULOS 
PELA PRIMEIRA VEZ CHAMADOS CRISTÃOS”.       
        (AT. 11:26). 
ISTO OCORREU NO ANO 43 A. D. MAIS OU 
MENOS. QUALQUER JUDEU OU PAGAO USAVA 
ESTE NOME CONTRA OS CRISTAOS COMO UM 
MEIO DE ESCARNECE-LOS. TODOS OS DEMAIS 
NOMES ABAIXO DESSA LINHA FORAM DADOS DE 
IGUAL MANEIRA: NOVACIANOS, MONTANISTAS, 
DONATISTAS, PAULICIANOS, ALBIGENSES, 
WALDENSES E ANABATISTAS. 



MONTANISTAS

Iniciado por Montano, pastor na Frigia (Turquia) por 
volta do ano 150 d.C. espalhou-se pela Ásia Menor, 
África do Norte, tendo algumas igrejas grandes em 
suas fleiras, como a de Éfeso (Grécia). Tertuliano, o 
maior “pai da igreja”, maior defensor da Trindade, 
tornou-se montanista... As igrejas erradas reagiram: 
no concílio de Constantnopla (381 d.C. depois da 
“fusão” Estado + Igreja), os montanistas foram 
declarados pagãos e deviam ser julgados e mortos.



NOVACIANOS

Iniciada por Novácio, pastor na Ásia Menor em cerca 
de 250 d.C. Foram os primeiros a serem apelidados de 
“catharis” = puros!!! “Infectaram” a França, o que os 
conecta com os albigenses. Em 413 d.C. um edito de 
Teodósio e Honório condenou à morte os 
rebatzadores, iniciando uma perseguição que os 
levou aos vales do Piemont.



DONATISTAS

Iniciado por Donato, pastor na cidade de Cartago (Tunísia) em 
cerca de 310 d.C. O historiador Jones (Conferência 
Eclesiástca, vol I, pág. 474) afrma que “rara era a cidade ou 
vila na África em que não houvesse uma igreja donatsta”. O 
mesmo Constantno, que encheu de favores a “igreja ofcial”, 
condenou pessoalmente os donatstas em 316 d.C.[4] Isto os 
obrigou a fugir para as montanhas (na França e Itália), devido 
ao difcil acesso, uma proteção natural sem muitos atratvos 
para moradia, principalmente depois que os muçulmanos 
chegaram com a “espada de Ála” em 700 d.C.



PAULICIANOS

Em “História de Gibbon”, V, pág. 386, ele diz: “o nome pauliciano, dizem 
os seus inimigos que se deriva de algum líder desconhecido; mas tenho 
certeza de que os paulicianos se gloriariam de sua afnidade com o 
apóstolo aos gentos”!!! Na Enciclopédia Britânica, XVI, pág. 571, 
Wellhausen, em sua biografa sobre Maomé, afrma que os paulicianos – 
que se espalharam pela Síria, Palestna e Babilônia e que, por incrível 
que pareça, foram tolerados por muito tempo pelos maometanos – 
eram chamados de “sabian”, uma palavra árabe que signifca “batsta”!!! 
Foram fortemente perseguidos pela igreja ortodoxa grega, obrigando-os 
a viverem nas montanhas. A imperatriz Teodora instgou uma 
perseguição que culminou com a morte de 100.000 paulicianos na 
Armênia. Por volta do ano 1000, evangelizaram a Trácia, Bulgária, 
Bósnia, Sérvia e de lá, a Itália (Lombardia e Milão), França, Alemanha, 
onde passaram a ser conhecidos por cátaros, búlgaros e albigenses.[5]



ALBIGENSES

Após os 4 grupos primitvos de anabatstas, os albigenses sāo os 
primeiros a se destacarem como seus descendentes. Já se notou que os 
montanistas, donatstas e novacianos, após a investda de Roma e 
Constantnopla sobre eles, foram obrigados a se refugiar na região dos 
Pirineus, sul da França. Também os paulicianos, a partr do século IX, 
fxaram-se nestes lugares. Estes são os albigenses, por que do lado 
francês dos Pirineus estava a pequena vila de Alby na província de 
Albigeo, onde chegaram estes 4 grupos e, por sustentarem posições 
bíblicas idêntcas, misturaram-se num todos harmonioso, tornando-se 
conhecidos por Albigenses, vila perto da qual moravam. Dr. Allix nos diz 
que se concedermos 800.000 professos para os berêngios (albigenses) e 
dermos a cada professo 3 aderentes o total perfaz 3.200.000 pessoas 
sustentando idéias bíblicas.



VALDENSES

Suas doutrinas eram idêntcas a dos primitvos anabatstas. Há 2 
documentos datados de cerca de 1260, escrito por católicos, que os 
descrevem os assim: “os valdenses vestam-se com relatva simplicidade, 
comiam e bebiam moderadamente, sempre laboriosos estudantes, 
havendo entre eles muitos homens e mulheres que sabiam de cor o 
Novo Testamento”!!! É sabido também que possuíam uma escola 
prátca em Milão, com ramifcações na Calária e na Apúlia, além de 
seminários independentes que colocavam na “seara” (Mt 9:35-38) 
grande quantdade de “ceifeiros” itnerantes. Sendo este o 
comportamento dos Valdenses, conseqüentemente foram tenazmente 
perseguidos pela Igreja Católica assim como os Albigenses. A “Santa” 
Inquisição queimou, afogou, esfolou, torturou... os Valdenses. A ttulo 
de exemplo, o Papa João XXII (1316-1334) gastava cerca de 60% dos 
impostos por ele mesmo criados para fnanciar a guerra contra os 
anabatstas e os muçulmanos (O Papado na Idade Média, pág. 140-
143)!!! Contudo, até hoje existem algumas igrejas com o nome 
denominacional “valdense”. (Ef 3:21)



VALDENSES

Signifcatvo é o depoimento de Raisero Sacchoni, que foi por 17 anos 
um atvo pregador dos Cátaros, Valdenses da Lonbardia (Itália) mas que 
se “vendeu” à Roma, unindo-se à ordem dominicana e sendo nomeado 
pelo Papa o inquisidor da Lombardia!!! Ele diz: “entre todas as seitas 
não há mais perniciosa à igreja [Católica] do que os Lionistas 
(Valdenses). Por 3 razões: primeira, porque é a mais antga, pois dizem 
que data do tempo de Silveste, 325 a.C., outros aos tempos dos 
apóstolos. Segunda, é a mais largamente espalhada, porque difcilmente 
haverá um país onde não exista. Terceira, porque, se outras seitas 
horrorizam aos que as ouvem, os Lionistas, pelo contrário, possuem 
uma grande aparência de piedade. [II Tm 3:12] Como matéria de fato, 
eles levam vidas irrepreensíveis perante os homens e no respeita à sua 
fé, aos artgos de seu credo, são ortodoxos. Sua única falta é que 
blasfemam contra a igreja [Católica] e seu clero”!!!



       QUEM ERAM OS ANABATISTAS?

QUEM VISITA PELA PRIMEIRA VEZ O CENTRO DA CIDADE 
DE MÜNSTER EM VESTFÁLIA, NA ALEMANHA, 
INVARIAVELMENTE PARA A FIM DE OLHAR PARA TRES 
JAULAS DE FERRO, PENDURADAS NO CAMPANÁRIO 
DUMA IGREJA. A NAO SER POR UNS BREVES 
INTERVALOS, ESSAS JAULAS JÁ ESTAO ALI POR QUASE 
500 ANOS. ELAS CONTINHAM ORIGINALMENTE OS 
CADÁVERES DE TRES HOMENS QUE HAVIAM SIDO 
PUBLICAMENTE TORTURADOS E EXECUTADOS. ESSES 
HOMENS ERAM ANABATISTAS, E AS JAULAS SAO 
RELÍQUIAS DO SEU REINO.



 PODEMOS AFIRMAR COM CERTEZA QUE OS 
ANABATISTAS FORAM OS VERDADEIROS SEGUIDORES 
DE JESUS ENTRE OS ANOS DE 225 ATÉ OS ANOS DE 
1600. HOMENS QUE AMAVAM SERVIR A CRISTO. ERAM 
CRISTÃOS QUE NÃO CONCORDAVAM COM O ERRO 
GROTESCO DE VER PESSOAS ACREDITANDO QUE O 
BATISMO AJUDAVA NA SALVAÇÃO; CRISTÃOS QUE NÃO 
ACEITAVAM EM VER UM BISPO MONÁRQUICO 
QUERENDO MANDAR NO REBANHO DE DEUS. IGREJAS 
QUE TIVERAM A CORAGEM DE EXCLUIR DO MEIO 
CRISTÃO ORIGINAL AS IGREJAS HERÉTICAS. FORAM 
ELES OS AUTÊNTICOS SUCESSORES DOS APÓSTOLOS NA 
OBEDIÊNCIA A JESUS E A SUA PALAVRA.
      



        O QUE SIGNIFICA ESTE APELIDO?

O PRÓPRIO TITULO CONFESSA QUE O SOBRENOME 
DADO AOS CRISTÃOS FIÉIS - ANABATISTAS - É UM 
APELIDO, E TEM TUDO A VER COM O PROPÓSITO 
PARA O QUAL ELE FOI DADO. ANABATISTAS É 
UMA PALAVRA GREGA QUE SIGNIFICA 
"BATIZAR OUTRA VEZ". O PREFIXO "ANA" 
QUER DIZER OUTRA VEZ, E A RAIZ 
"BATISTA" SIGNIFICA MERGULHAR OU 
BATIZAR NAS ÁGUAS. ASSIM, QUANDO UMA 
IGREJA ERA CHAMADA DE ANABATISTA POR 
OUTRA, SIGNIFICAVA QUE ELA BATIZAVA OUTRA 
VEZ OS MEMBROS VINDOS DAS IGREJAS ERRADAS.



Relatos sobre a 
perseguiçāo aos 

anabatstas

Relatos sobre a 
perseguiçāo aos 

anabatstas

“Em Zurique depois de muitas disputas 
entre Zwinglio e os Anabatstas, o 
Senado promulgou uma lei, segundo a 
qual, aquele que se atrevesse a batzar 
alguém que tvesse sido batzado antes, 
na infância, fosse afogado! Em Viena 
muitos Anabatstas foram ligados uns 
aos outros por cadeias, sendo então 
arrastados até ao rio, onde, um a um, 
foram todos afogados”. 
                                     (Vide Supra, pg. 61). 
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‘’Em 1539, A. D. dois Anabatstas foram 
queimados além de Southwark e um 
pouco antes deles 5 Anabatstas 
holandeses foram também queimados 
em Smith eld” 
                              (Fuller   Church History). 
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 “No ano 1160 um grupo de Paulicianos (Batstas) entrou em Oxford . 
Henrique II ordenou que eles fossem publicamente marcados a fero na 
testa e acoitados através das ruas, com as vestes cortadas até a cintura, 
sendo,  enxotados para as estradas. Nas aldeias não lhes podia ser 
fornecido qualquer abrigo ou alimento e eles lentamente pereceram de 
fome e de frio”                      ( Moore, Earlier and Later Nonconformity, in 
Oxford 12). 

 “A 25 de maio na igreja de S. Paulo em Londres foram interrogados 19 
homens e seis mulheres. Catorze deles foram condenados; um homem e 
uma senhora foram queimados em Smith eld e os outros 12 foram 
enviados a outras cidades para serem ali queimados. O velho cronista 
Stowe, 1533 A. D

 O cardeal Hosius, católico, 1524, presidente do Concílio de Trento, 
escreveu: 

“Não fosse o fato de terem os batstas sido penosamente atormentados e 
apunhalados durante os mil e duzentos anos, eles seriam mais numerosos 
mesmo do que todos os que vieram da Reforma!” 
                                                      (Hosius, Leters, Apud Opera, paginas 112,113). 



Isaque Newton assim se expressou: “Os batstas são o único 
corpo de cristãos que nunca tveram similitudes com Roma”. 

Mosheim, luterano escreveu: 
“Antes de se levantarem Lutero e Calvino, estava ocultas em 
quase todos os países da Europa pessoas que seguiam 
tenazmente os princípios dos modernos Batstas Holandeses”. 
                           (Enciclopédia de Edimburgo (autor Presbiteriano)

 Tertuliano nasceu exatamente 50 anos depois da morte do 
apóstolo João. 

“Nossos leitores percebem agora que os Batsta são a mesma 
seita dos Cristãos que antes foram escritos como Anabatstas. 
Realmente parece ter sido o seu principio dominante desde o 
tempo de Tertuliano até o presente”. 



PERSEGUIÇÕES CONTRA OS ANABATISTAS

Como vimos nos capítulos anteriores, as igrejas féis, a partr do 
ano de 253.A.D., foram decididamente conhecidas pelas igrejas 
erradas pelo apelido de anabatstas. 
Viveram duas fases distntas de perseguição: Na primeira fase a 
perseguição foi sofrida juntamente com as igrejas erradas, pois, 
para todos os efeitos, os pagãos não saberiam bem distnguir 
quem era o certo e quem era o errado. Aos pagãos o que 
interessava era eliminar o cristanismo. Essa fase durou até o ano 
de 313 A.D. A partr desta data, o Imperador Constantno fez uma 
proposta de casar o Estado com a Igreja. As igrejas erradas 
aceitaram o convite. As féis não. 
Começou então a segunda fase de perseguição. Neste período 
vemos as igrejas féis sofrendo perseguições nas mãos de igrejas 
erradas. 



PERSEGUIDAS JUNTO COM AS IGREJAS ERRADAS 
ATÉ 313 A.D.

Até o ano de 3l3 A.D. os cristãos - féis ou errados - sofriam as perseguições 
vindas com os editos lançados pelos imperadores. 
As primeiras conhecidas foram as de Nero (54-68). Pedro e Paulo morreram 
nesse período. A perseguição estourou pela segunda vez em 95 durante o 
governo despódico de Domiciano. Foi nesse período que o apóstolo João fcou 
preso em Patmos. 
Outras se deram em ll2 por Plínio e em 161-180 por Marco Aurélio. Estas 
perseguições foram locais e esporádicas até o ano de 250, quando se tornaram 
gerais e violentas, começando com uma dirigida por Décio. Muitos pastores se 
desviaram nesta perseguição. Em 303 Diocleciano ordenou o fm das reuniões 
cristãs, a destruição de igrejas, a deposição dos ofciais da igreja, a prisão 
daqueles que persistssem em seu testemunho de Cristo e a destruição das 
escrituras pelo fogo. 
Um ultmo édito obrigou os cristãos a sacrifcarem aos deuses pagãos sob a pena 
de morte caso recusassem.
 



PRÉ REFORMA O INICIO DE UMA GRANDE MUDANÇA

A Pré-Reforma tem suas origens em uma 
denominação cristã do século XII conhecida como 
valdenses, que era formada pelos seguidores de 
Pedro Valdo, um comerciante de Lyon que se converteu ao 
cristanismo por volta de 1174. 
Ele decidiu encomendar uma tradução da 
Bíblia para a linguagem popular e começou a pregá-la ao povo sem 
ser sacerdote. 
Ao mesmo tempo, renunciou à sua atvidade e aos bens, que repartu 
entre os pobres. Desde o início, os valdenses afrmavam o direito d
e cada fel de ter a Bíblia em sua própria língua, considerando ser
 a fonte de toda autoridade eclesiástca. Eles reuniam-se em casas 
de famílias ou mesmo em grutas, clandestnamente, devido à persegui
ção da Igreja Católica Romana, já que negavam a supremacia de 
Roma e rejeitavam o culto às imagens, que consideravam como sen
do 
idolatria.[4]
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Nem eles suportam a Crise

No fm do século 15 e no começo do 16, aumentou a crítca à Igreja 
Católica Romana e ao clero. A Igreja estava cheia de corrupção e de 
imoralidade; por isso, muitos achavam que precisava haver 
enormes mudanças. Em 1517, Martnho Lutero exigiu 
publicamente uma reforma e, à medida que outros passaram a 
partcipar do debate, a Reforma Protestante começou.
Mas os reformadores não tnham uma estratégia única para o que 
devia ser feito, ou até que ponto devia haver mudanças. Muitos 
reconheciam a necessidade de se aderir à Bíblia em assuntos de 
adoração. No entanto, os reformadores nem mesmo conseguiam 
chegar a um consenso sobre a interpretação dos ensinos bíblicos. 
Alguns achavam que o progresso da Reforma era lento demais. E 
foi entre esses reformadores que o movimento anabatsta frmou 
suas raízes.



Nem eles suportam a Crise

“Na realidade, não houve apenas um movimento batsta; 
houve vários”, escreveu Hans-Jürgen Goertz no seu livro 
Die Täufer—Geschichte und Deutung (Os Batzadores 
— História e Explicação). 
Por exemplo, em 1521, quatro homens conhecidos como 
os profetas de Zwickau causaram uma agitação por 
pregarem ensinos anabatstas em Witenberg. E em 1525 
formou-se um grupo separado de anabatstas em 
Zurique, na Suíça. Surgiram também comunidades 
anabatstas na Morávia — agora a República Tcheca — e 
na Holanda.
 
 



                      E O SURGIMENTO DO APELIDO BATISTA

Na metade do século XVI, e no princípio do século XVII, 
há uma súbita queda do apelido "anabatsta" e o 
aparecimento rápido do apelido "batsta" em toda a 
Europa. Qualquer estudante da história das religiões, se 
agir com sinceridade, descobrirá que os batstas são o fm 
dos anabatstas. Os batstas são a junção de diversos 
grupos anabatstas em torno desse nome com a queda do 
prefxo "ana". E isso não aconteceu de repente ou de uma 
só vez. Foram necessário quase um século para que a 
junção dos anabatstas ao nome batsta fosse possível

A época exata da mudança do apelido anabatsta para 
batsta está entre os anos de 1533 até o ano de 1638.
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                             POR QUE O APELIDO ANABATISTA CAIU?

Vimos que no inicio do século XVI, muitos anabatstas, iludidos com 
o aparecimento de alguns lideres da reforma, saíram de seus 
esconderijos e foram habitar nas cidades e povoações onde a 
reforma explodia. Não demorou muito e toda a Europa Central foi 
minada com a chegada desses cristãos.  
Os anabatstas cresceram tanto no século XVI que despertou o ódio 
dos católicos e protestantes. A ilusão de que a reforma os ajudaria 
transformou-se numa grande desilusão. Os protestantes do norte 
da Europa fecharam-lhe as portas e iniciaram um período de 
perseguição intmidadora, que visava apenas fazerem parar de 
crescer. Não adiantou. Contnuaram a crescer. Foi Lutero, em 1525, 
que desencadeou uma perseguição em massa. Essa perseguição 
atravessou as fronteriras da Alemanha e o apelido "anabatsta" 
tornou-se um sinônimo de morte. 
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ORIGEM

Finalmente, 1608 um grupo de refugiados ingleses 
que foram para a Holanda em busca da liberdade 
religiosa, liderados por John Smyth que era pregador 
e Thomas Helwys que era advogado, organizaram em 
Amsterdã, em 1609 uma igreja de doutrina Batstas, 
como era o sonho dos dois lideres.



ORIGEM

ORIGEM

Como as perseguições na Inglaterra estavam aumento 
no período de 1534 a 1688, foi o jeito de muitos 
anabatstas (batstas) deixarem este país e rumarem 
para os Estados Unidos (Nova Inglaterra)
EM 1621- Encontraram em Roade Island um abrigo 
para sua fé. Formaram uma igreja anabatsta em 
Newport neste mesmo ano. No ano seguinte 
fundaram uma igreja Batsta em Providence(1639)



NO MUNDO



Em 1791, um jovem pastor inglês chamado William 
Carey sentndo forte compaixão pelas multdões 
pagãs da Índia, decidiu iniciar com o apoio de vários 
pastores, um movimento para o envio de missionário  
àquelas terras. Assim foi criada a Sociedade de 
Missões no Estrangeiro, que tem tdo uma 
partcipação muito grande na expansão da obra 
Batsta na Ásia e África além de outros contnentes e 
inclusive no Brasil.



Willian Carey
(17 de agosto de 1761 - 9 de Junho de 1834) foi um ministro evangelista batsta 

missionário 
inglês, conhecido como o "pai das missões modernas." Carey foi um dos fun
dadores da Sociedade 
Batsta Missionária de Londres, na 
Inglaterra. Como missionário na colônia dinamarquesa, Serampore, 
Índia, evangelizou e fundou escolas, ele traduziu a Bíblia para o bengali, 
sânscrito, e inúmeras outras línguas e dialetos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mission%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serampore
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bengali
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nscrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas
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      Judson nasceu no dia 9 de agosto de 1788, na cidade de Malden, 
Massachusets, flho de um pastor congregacional. Foi 

ateu por um certo período de sua vida. Casou-se com Ann Hasseltne no dia 5 de 
fevereiro de 1812. converteu-se a doutrina batsta sendo enviado com sua esposa 

a BIRMÂNIA em 1813

https://pt.wikipedia.org/wiki/Malden
https://pt.wikipedia.org/wiki/Malden
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ateu


NO MUNDO

Dois ilustres homens são considerados fundadores das igrejas 
Batstas em solo americano, Roger Williams, que organizou a 
Primeira Igreja Batsta de Providence em 1639, na colônia que ele 
fundou com o nome de Rode Island, e John Clark que organizou a 
Igreja Batsta de Newport, também  em Rods Island e conhecida 
desde 1648. 

Os batsta se espalharam pelas diversas colônias da América do 
Norte e fora infuentes na formação da consttuição americana de 
1781.

A partr daí, a obra missionária dos batstas iniciou um gigantesco 
crescimento. Chegando inclusive, através dos Batstas do Sul dos 
Estados Unidos, o Brasil. onde foi organizada, no dia 15 outubro 
de 1882, a Primeira Igreja Batsta para Brasileiros em nossa terra 
e, deste trabalho, é que surgiu a Convenção Batsta Brasileira.
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O trabalho dos batstas no Brasil 
começou a se organizar a partr da 
região Sudeste, com a chegada de 
missionários, imigrantes norte-
americanos, em Santa Bárbara do 
D’Oeste, São Paulo, que em 10 de 
Setembro de 1871 organizaram a 
Primeira Igreja Batsta em terras 
brasileiras. Mas os cultos eram 
realizados em inglês, para servir aos 
imigrantes norte-americanos.
O primeiro culto em português ocorreu 
dez anos depois com a chegada ao 
Brasil do missionário Willian Buck 
Bagby e sua esposa Anne Luther Bagby, 
que aprenderam o português no 
Colégio Presbiteriano de Campinas. Um 
dos instrutores do casal foi o ex-padre 
Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele 
converteu-se ao protestantsmo 
sozinho ao estudar a Bíblia. Tornou-se o 
primeiro brasileiro a ser consagrado 
pastor batsta.
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Naquele mesmo ano, o casal 
Zachary Clay Taylor e sua esposa 
Kate S. Taylor dando sequência ao 
plano evangelístco, foram para 
Salvador, Bahia onde fundaram a 
Primeira Igreja Batsta do Brasil.

As organizações batstas 
americanas começaram a investr, 
mandando obreiros que aqui 
chegavam trazendo consigo o 
modelo da estrutura eclesiástca 
americana. Além da estrutura 
cuidadosamente organizada, as 
igrejas brasileiras fzeram questão 
de manter o modelo 
congregacional de governo, 
caracterizado pela autonomia de 
cada igreja local, uma marca dos 
batstas que predomina hoje.



CBB

Em 1907, as igrejas passaram a se agrupar nas 
chamadas convenções, com o objetvo de gerir 
causas comuns. Este trabalho ampliou-se, buscando a 
cooperação entre as igrejas. Foi organizada, então, a 
CBB (Convenção Batsta Brasileira) no dia 22 de Junho 
daquele mesmo ano.



VER MAPA DO LIVRO RASTRO DE SANGUE
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