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SOBRE O AUTOR 

 

John Tyler Christian (1854–1925) foi um pregador 

Batista, autor e educador. Ele nasceu em 14 de 

dezembro de 1854, perto de Lexington, Kentucky. Sua 

família se mudou para Henry County, Kentucky, 

quando ele tinha seis anos de idade. Ele professou fé 

em Cristo e ingressou na Igreja Batista de 

Campbellsburg aos dezesseis anos. 

 

Christian obteve seu diploma de bacharel (1876) e 

mestrado em artes (1880) no Bethel College em 

Russellville, Kentucky. Em 1888, o colégio conferiu a 

ele o título honorário de Doutor da Divindade e, em 

1898, o Keachie College, Louisiana, o homenageou 

com o título de LL.D. Ele se tornou pastor em Tupelo, 

Mississippi, começando em 1877, e serviu naquela 

igreja por dois anos. Depois foi pastor da Igreja Sardis 

e de lá mudou-se para a Primeira Igreja Batista de 

Chattanooga, Tennessee, começando em março de 

1883. Depois de pastorear lá por três anos, em seguida, 

tornou-se secretário de missões para os Batistas do 

Mississippi. 

 

Em 1893, ele se tornou pastor da histórica Igreja 

Batista do Leste em Louisville, Kentucky. Mais tarde, 

ele pastoreava igrejas no Arkansas. Em 1919, tornou-se 

professor de História da Igreja no Instituto Bíblico 

Batista, Nova Orleans, Louisiana (renomeado para 

Seminário Teológico Batista de Nova Orleans em 

1946). 



Ele desempenhou um papel importante nas 

controvérsias que envolvem as visões restauracionistas 

da história Batista ensinadas por William Heth Whitsitt 

(ver The Whitsitt Controversy) no Seminário 

Teológico Batista do Sul de Louisville, Kentucky. Ele 

escreveu refutações extensas às obras de Whitsitt e, 

finalmente, publicou uma história dos Batistas escritos 

da perspectiva de uma sucessão [o livro que se 

encontra nas mãos do leitor]. A Biblioteca John T. 

Christian do Seminário Teológico Batista de Nova 

Orleans é nomeada em sua homenagem. 

  



A TODOS OS BATISTAS 
 

"Agora vamos aos dias passados ..." 

"Lembre-se dos dias antigos, considere os anos de muitas 

gerações: pergunte a seu pai, e ele te mostrará; seus anciãos 

e eles diga-lhe." 

"Pergunte, peço-te, da era anterior ." 

"Para que você o conte à geração seguinte ." 

" Eu considerei os dias antigos." 

"Para que a geração vindoura possa saber ." 

"Isto será escrito para a geração vindoura".  

"Lembre-se das coisas antigas da antiguidade". 

"Diga a seus filhos sobre isso, e deixe seus filhos contarem 

a seus filhos e a seus filhos outra geração ." 

"Chame para lembrar os dias anteriores ." 

" Para lembrá-los sempre destes coisas. ". 

 

(Deuteronômio 4:32; Deuteronômio 32: 7; Jó 8: 8; Salmo 

48:13; Salmo 77: 5; Salmo 78: 6; Salmo 102: 18; Isaías 46: 

9; Joel 1: 3; Hebreus 10:32; II Pedro 1:12) 

 

 

 

 

“ Se houve um tempo em que os batistas precisavam 

conhecer nossa história, é hoje.” 

“Se Deus não tem necessidade de aprendizado humano, 

ele tem menos necessidade de ignorância humana.” 

 

(Basil Manly, Jr.) 

  



Tradução e Revisão: Iander S. da Silva 

 

O site: baptisthistoryhomepage.com/index.html disponibiliza 

livro de autores Batistas para as Igreja Batistas. É um serviço da 

John Leland Baptist College, Georgetown, Kentucky William J. 

Van Nunen, Decano. Pela disponibilidade e sem infringir o 

direito autoral ou quaisquer modo de comercialização e ciente da 

intenção do autor que desejava em seu coração que esse 

conhecimento chegasse a todos os Batistas, conservo este 

escritos, agora em Português como uma ferramenta teológica 

para o aprendizado de todos os Batistas no Brasil. 

 

 

 

O EMBLEMA WALDENSIANO 

lux lucet em tenebris 

“A luz brilha nas trevas” 



PREFÁCIO 

 

Na tentativa de escrever uma história dos Batistas, 

ninguém está mais ciente dos constrangimentos que 

cercam o assunto do que o autor. Esses embaraços 

surgem de muitas fontes. Estamos longe de muitas das 

circunstâncias sob pesquisa; as representações dos 

Batistas eram muitas vezes feitas por inimigos que não 

tinham escrúpulo, quando esse curso se adequava ao 

seu propósito, para enegrecer o caráter; e, portanto, o 

testemunho de tais fontes deve ser recebido com 

discriminação e muita permissão para muitas 

declarações; em alguns casos, foram feitas tentativas 

vigilantes e sustentadas para destruir todos os 

documentos relacionados a essas pessoas; o material 

que resta é espalhado por muitas bibliotecas e arquivos, 

em muitos países e nem sempre é facilmente acessível; 

muitas vezes, por causa de perseguições, os Batistas 

estavam muito mais interessados em se esconder do 

que em dar conta de si mesmos ou de seu paradeiro; 

estavam espalhados por muitos países, na cidade e na 

caverna, pois podiam encontrar um local de ocultação; 

e frequentemente eram chamados por nomes diferentes 

por seus inimigos, o que é confuso. No entanto, é uma 

história real certa que eles têm. Vale a pena contar e 

preservar. 

 

Deve-se ter em mente que existem muitas fontes da 

História da Igreja. Em termos gerais, temos o leste e o 

oeste; e a falta de discriminação nessas fontes, e 

frequentemente um esforço para tratar as igrejas 

orientais e ocidentais como idênticas, causou muita 



confusão. Um entendimento correto dessas fontes 

esclarecerá muitos cantos escuros. Por exemplo, é 

indubitavelmente verdade que os Valdenses se 

originaram no Ocidente e os Paulicanos no Oriente, e 

que eles tinham uma história diferente. Nos séculos 

posteriores, eles entraram em contato um com o outro, 

mas na origem eram diversos. Qualquer esforço para 

tratá-los como uma única pessoa é enganoso. Na minha 

opinião, ambas as partes eram Batistas. A distinção 

acima representará muitas pequenas diferenças, e ainda 

hoje essas fontes são encontradas colorindo a história 

Batista. 

 

Alguns podem pensar que, devido à sua extensão, o 

capítulo "O episódio de John Smyth" está fora de 

proporção com o resto do livro. Deve-se lembrar, no 

entanto, que qualquer informação sobre a complicada 

história dos não-conformistas daquele período é bem-

vinda. De fato, vários assuntos estão aqui agrupados; e 

como todos eles requerem atenção, acredita-se que a 

unidade de pensamento, bem como a duração da 

discussão, sejam preservadas pelo método aqui 

adotado. Muitas perguntas foram levantadas pela 

primeira vez entre os Batistas ingleses, que hoje 

encontram expressão entre todas as escolas de Batistas. 

 

A pergunta foi feita com frequência: “Todos os 

partidos antigos foram mencionados nessas páginas de 

acordo absoluto ou substancial com todas as doutrinas 

e costumes dos Batistas modernos?” A pergunta pode 

ser respondida com precisão infalível: certamente não. 

Também não há nada de estranho na resposta. É 



conhecido que Batistas, Menonitas e Quakers em sua 

história têm muito em comum, mas, embora 

concordem em muitos aspectos, existem diferenças 

essenciais. Existem diferenças marcantes entre os 

Batistas modernos. Mesmo um exame superficial das 

visões e costumes dos Batistas russos, ingleses e 

americanos revelaria a um observador esse fato. Não 

precisamos ir além da história dos Batistas americanos 

para um exemplo convincente. A princípio, as 

doutrinas Arminianas predominaram amplamente neste 

país; Numa data posterior, os princípios Calvinistas 

prevaleceram. Muitas vezes, as mesmas pessoas 

mudaram de opinião. Muitos dos Batistas na Virgínia 

eram arminianos, mas depois de passarem para o 

Kentucky, alguns deles se tornaram Calvinistas rígidos. 

Hoje, dentro da denominação Batista, existem pessoas, 

e sem dúvida igrejas, que são Arminianas, e há outras 

pessoas e igrejas que são Calvinistas. Também existem 

unitaristas e críticos superiores, além de evangélicos 

entre os Batistas. Quem tem uma mente para essas 

coisas pode ampliar essas diferenças em uma extensão 

indefinida e há outras pessoas e igrejas que são 

calvinistas. 

 

Razões adequadas podem ser atribuídas para tudo isso. 

Os Batistas nunca tiveram um credo comum, e é 

igualmente verdade que nunca reconheceram nenhum 

credo autoritário
1
. Eles não desejam esse padrão. Sua 

                                                           
1
 Para os Batistas sua autonomia não necessita de outros ensino que não 

seja aquele que seu Cabeça deixou para eles. Assim é inútil dizer que os 

Batistas são Calvinistas ou Arminianos; não deve ser absoluto ou 
divisória, pois cada igreja é responsável pelo que ensina. 



atitude em relação à liberdade de expressão e liberdade 

de consciência permitiu e encorajou a maior latitude de 

opiniões. No entanto, nenhum de nós gostaria de 

aumentar essas diferenças ou tornar mais agudas as 

variações. 

 

Quem parar aqui teria apenas um entendimento 

superficial da história e da política dos Batistas. Seus 

laços de organização são tão esbeltos, seu governo é de 

natureza democrática e sua independência tão universal 

que foi uma maravilha para alguns historiadores e um 

mistério inexplicável para aqueles que não entenderam 

sua genialidade, como mantiveram sua homogeneidade 

e solidariedade. Mas, mantendo sempre a autoridade 

absoluta e incondicional do Novo Testamento como a 

única regra de fé e prática em assuntos religiosos, eles 

tiveram com eles desde o início uma poderosa 

prevenção ao erro e um corretivo específico quando 

houve uma aberração da verdade. 

 

Todas essas coisas e muito mais devem ser levadas em 

consideração quando consideramos as várias partes e 

pessoas discutidas nas páginas desta história. Esses 

partidos foram perseguidos, dispersos e 

frequentemente segregados. Eles moravam em terras 

diferentes e frequentemente não tinham oportunidade 

de comparar anotações. Havia grandes controvérsias, e 

frequentemente novas estradas deveriam ser abertas, 

problemas doutrinários complexos a serem resolvidos e 

perguntas complicadas a serem ajustadas. Na 

insistência em alguma grande doutrina, pode ter 

acontecido que outra doutrina de importância igual ou 



relativa não tenha sustentado sua posição apropriada 

por um tempo. Às vezes, opiniões erradas eram 

mantidas, falsas doutrinas introduzidas e defendidas. 

Sempre deve-se fazer muita concessão, especialmente 

ao considerar as visões doutrinárias dos Batistas, pelo 

fato de sermos frequentemente gratos a um inimigo 

zeloso e preconceituoso por grande parte de nossas 

informações. Não é seguro, sem apoio, confiar em tais 

testemunhos. 

 

Muitos exemplos podem ser introduzidos para mostrar 

que algumas dessas partes podem não ser reconhecidas 

por alguns Batistas hoje em dia. Os Montanistas, os 

Novacianos e os Donatistas tinham opiniões diversas, 

não apenas um do outro, mas também dos 

ensinamentos do Novo Testamento; mas eles 

enfatizaram tremendamente a pureza da igreja. É 

possível que os Paulicianos fossem adotantes. Sempre 

houve opiniões diferentes em relação ao nascimento de 

Jesus. Alguns dos Anabatistas sustentaram que Jesus 

era um homem e que ele não derivou sua 

masculinidade de Maria, mas passou por ela como um 

canal. Os adotantes defendiam que Jesus era dotado de 

divindade em seu batismo. A maioria dos Batistas 

modernos sustenta que Jesus se encarnou em seu 

nascimento. Havia alguns Batistas que detinham os 

caprichos de Hofmann e outros Batistas que seguiam o 

curso mais sensato e racional de Hubmaier. Nenhum 

esforço é tentado aqui para minimizar, ou rejeitar como 

triviais, essas variações. 

 



Talvez a uniformidade absoluta e incondicional seja 

inatingível. Tal uniformidade nunca foi, talvez, mais 

vigorosamente pressionada do que o arcebispo Laud, 

com um fracasso sombrio e a trágica morte do prelado 

como resultado. 

 

A surpresa, no entanto, não é que houvesse variações 

nessas condições diversas, mas que poderia haver 

alguma homogeneidade ou unidade. Através de todas 

as variações, no entanto, houve uma insistência em 

algumas grandes verdades fundamentais. Já apareceu a 

necessidade vital de uma vida regenerada; uma igreja 

pura e separada dos ímpios; batismo de crentes; uma 

forma simples de governo da igreja; o direito de 

liberdade de expressão e liberdade de alma; e a 

autoridade permanente e suprema do Novo 

Testamento. Quaisquer que tenham sido as variações 

em qualquer uma ou todas essas partes, sobre os 

assuntos acima ou afins, a voz dos Batistas soou clara e 

distinta. 

 

O testemunho aqui registrado foi retirado de muitas 

fontes. Não duvido que a pesquisa diligente revele 

fatos adicionais do mais alto valor. De fato, tenho um 

grande acúmulo de material que se estenderia a vários 

volumes. Na minha opinião, uma Comissão deveria ser 

ele nomeada com amplos meios para fazer uma 

pesquisa minuciosa nos arquivos da Europa. 

 

Estou bem ciente das imperfeições deste livro, mas ele 

apresenta muitos dados nunca antes encontrados em 

uma história Batista. Eu segui o método científico de 



investigação e deixei os fatos falarem por si mesmos. 

Não tenho dúvidas de que houve uma sucessão 

histórica de Batistas desde os dias de Cristo até os dias 

atuais. É preciso lembrar que os Batistas foram 

encontrados em quase todos os cantos da Europa. 

Quando encontrei uma conexão entre um corpo e 

outro, esse fato é afirmado, mas quando nenhum 

relacionamento era aparente, não tentei fabricá-lo. A 

honestidade direta é o único caminho a seguir. 

Felizmente, porém, todos os fatos adicionais 

descobertos só tornam essas conexões prováveis em 

todos os casos. 

 

Eu tenho uma atitude expectante em relação ao futuro. 

Saúdo de coração todas as investigações, pois a 

verdade não tem nada a temer da luz. 

 

O AUTOR 

  



  



CAPÍTULO I 

 

AS IGREJAS DO NOVO TESTAMENTO 

 
A Grande Comissão — Uma Definição de Igreja — Uma 

Associação Voluntária — Uma Igreja Não Nacional ou Geral — 

Os Oficiais de uma Igreja — As Ordenanças — Os Assuntos 

Próprios do Batismo — A Forma do Batismo — A Ceia do 

Senhor — As Ordenanças como Símbolos — Órgãos 

Missionários das Igrejas — A Existência Continuada das 

Igrejas. 

 

Depois que nosso Senhor terminou sua obra na terra, e 

antes de ascender à glória, ele deu a seus discípulos a 

seguinte comissão: “Toda autoridade me é dada no céu 

e na terra. Ide, pois, e ensina todas as nações, batizando 

eles em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 

ensinando-os a observar todas as coisas que eu lhes 

ordenei; e eis que estou convosco sempre até o fim do 

mundo. Amém” (Mateus 28:18-20). Sob os termos 

desta comissão, Jesus deu às suas igrejas a autoridade 

para evangelizar o mundo. 

 

Uma Igreja do Novo Testamento é uma companhia 

de crentes batizados
2
 que se associam 

voluntariamente para a manutenção das 

ordenanças e a propagação do evangelho de Jesus 

Cristo. 

 

                                                           
2
 Crentes Batizados é a definição de um membro em todas as Igreja 

Batistas. Somente os Batistas preservam essa identidade, juntamente 
com a exata forma de Batismo que todas Igreja do Novo Testamento 
praticavam.  



As características distintivas desta igreja estão 

claramente marcadas no Novo Testamento. 

 

Essa igreja era uma associação voluntária e era 

independente de todas as outras igrejas. Pode ser, e 

provavelmente foi, afiliado a outras igrejas em relações 

fraternas; mas permaneceu independente de todo 

controle externo e foi responsável somente por Cristo, 

que era o Legislador Supremo e a fonte de toda 

autoridade. Originalmente, os professores e as pessoas 

administravam conjuntamente os assuntos da igreja. 

 

No sentido neotestamentário da igreja, não existe uma 

organização como a Igreja Nacional ou Geral, cobrindo 

um grande distrito do país, composto por várias 

organizações locais. A igreja, no sentido bíblico, é 

sempre uma organização local independente. As igrejas 

irmãs eram “unidas apenas pelos laços de fé e caridade. 

Independência e igualdade formaram a base de sua 

constituição interna” (Edward Gibbon, A História do 

Declínio e Queda do Império Romano, I. 554. Boston, 

1854). Gibbon, sempre artístico no uso do material, 

continua: “Essa foi a constituição branda e igualitária 

pela qual os Cristãos foram governados por mais de 

cem anos após a morte dos apóstolos. Toda sociedade 

formou em si uma república separada e independente; 

e embora o mais distante desses pequenos estados 

mantivesse relações mútuas e amigáveis de cartas e 

deputações, o mundo Cristão ainda não estava 

conectado por nenhuma Assembleia suprema ou 

legislativa” (Ibid, 558). 

 



Os oficiais da igreja eram os primeiros, pastores, 

indiferentemente chamados anciãos ou bispos, e, 

segundo, diáconos. Estes eram os servos honoráveis de 

um povo livre. Os pastores não possuíam autoridade 

sobre seus irmãos, exceto pelo serviço que adquiriram 

para si um bom grau de glória. 

 

Os escritores episcopais mais recentes, como Jacob e 

Hatch, não derivam seu sistema da forma antiga de 

governo das Escrituras, mas sempre reconhecem a 

forma primitiva de governo congressional e declaram 

que o episcopado é um desenvolvimento posterior. 

bispo são nomes diferentes para descrever o mesmo 

ofício. O Dr. Lightfoot, o Bispo de Durham, em uma 

discussão muito exaustiva sobre o assunto, diz: 

 
É claro que, no final da Era Apostólica, as duas ordens 

inferiores do ministério tríplice estavam firme e 

amplamente estabelecidas; mas os traços do episcopado, 

propriamente chamados, são poucos e indistintos .... O 

episcopado foi formado fora da ordem pré-material por 

elevação; e o título, que originalmente era comum a 

todos, acabou sendo apropriado para o chefe deles 

(Lightfoot, Comentário sobre Filipenses, 180-276). 

 

Dean Stanley representa a mesma opinião. Ele diz: 

 
De acordo com as regras estritas da igreja derivadas 

daqueles primeiros tempos, existem apenas duas ordens, 

presbíteros e diáconos (Stanley, Instituições Cristãs, 

210). 

 



Bichard B. Rackliam (Atos dos Apóstolos cii), 1912 

D.C., diz da palavra bispo (episcopos): 

 
Podemos dizer imediatamente que ainda não havia 

adquirido o sentido definido que possui nas cartas de 

Inácio (115 D.C.), e que ainda hoje possui, a saber, de 

um único governante de uma diocese. De Atos 20:28, 

Tito 1:6,7 e comparação com 1 Timóteo 3:2f., 

Deveríamos concluir que bispo era simplesmente 

sinônimo de presbítero e que os dois escritórios eram 

idênticos. 

 

Knowling (O Testamento Grego do Expositor, II. 435-

437) analisa todas as autoridades, Hatch (Smith e 

Chcetham, Dicionário de Antiguidades Cristãs, II. 

1700), Harnack (Gebhardt e Harnack, Clemente de 

Roma, ed. Altera, 5), Steinmetz, etc., e chega à 

seguinte conclusão: 

 
Essa passagem (Atos 20:28) também é suficiente para 

mostrar que o “presbítero” e o “bispo” eram a princípio 

praticamente idênticos. 

 

Jerônimo, no final do século IV, lembra aos bispos que 

eles devem elevar-se acima dos presbíteros, não tanto 

para a instituição divina quanto para o uso eclesiástico; 

pois antes do início das controvérsias na igreja não 

havia distinção entre os dois, exceto que presbítero era 

um termo de idade e bispo era um termo de dignidade 

oficial; mas quando os homens, por instigação de 

Satanás, ergueram grupos e seitas e, em vez de 

simplesmente seguirem a Cristo, se nomearam de 

Paulo, de Apolo ou Cefas, todos concordaram em 



colocar um dos presbíteros à frente do resto, que por 

sua supervisão universal das igrejas, ele pode matar as 

sementes da divisão (Hieron. Comm. para Titos 1:7). 

Os grandes comentaristas da Igreja Grega concordam 

com Jerônimo em manter a identidade original de 

bispos e presbíteros no Novo Testamento. Assim fez 

Crisóstomo (Hom. i. Em Ep. para Filipenses 1:11); 

Theodoret (para Filipenses 1:1); Ambrosiaster (para 

Efésios 4:11); e o pseudo-agostiniano (Questões V. e 

N. T. qu. 101). 

 

Havia duas ordenanças na igreja primitiva, o batismo e 

a Ceia do Senhor. O batismo era uma confissão externa 

de fé em Cristo. Assim, expressou uma crença na 

morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, e 

uma ressurreição subsequente de todos os crentes 

através do Espírito eterno. 

 

Somente os crentes foram batizados e isso mediante 

uma profissão pública de fé em Jesus Cristo. A igreja 

era composta de crentes ou pessoas santas. Os 

membros foram chamados no Novo Testamento 

“amados de Deus, chamados a ser santos
3
”; 

“santificado em Cristo Jesus
4
”; “fiel em Cristo

5
”; 

“Eleitos de Deus, santos e amados
6
”. As condições de 

associação eram arrependimento, fé, justiça e o ritual 

inicial do batismo, que simbolizava a mudança de vida. 

 

                                                           
3
 Romanos 1:7 

4
 1 Coríntios 1:2 

5
 1 Coríntios 4:17 

6
 Colossenses 3:12 



Nesse sentido, é interessante notar que todas as 

Confissões de Fé Pedobatistas incluem apenas crentes 

na definição dos membros apropriados de uma igreja. 

A seguinte definição de igreja é retirada da Confissão 

de Fé de Augsburgo da Igreja Luterana. Representa 

razoavelmente todo o resto. Diz: 

 
Para falar corretamente, a igreja de Cristo é uma 

congregação dos membros de Cristo; isto é, dos santos 

que realmente crêem e obedecem corretamente a Cristo. 

 

Tão universal é essa definição de igreja em todas as 

Confissões de Fé que Kostlin, Professor de Teologia 

em Halle, diz: “As Confissões Reformadas descrevem 

a Igreja como a comunhão de crentes ou santos e 

condicionam sua existência à pura pregação de a 

Palavra” (Kostlin, Enciclopédia religiosa de Schaff-

Herzog, I. 474). 

 

A definição acima, aplicada de forma consistente, 

exclui o batismo infantil, pois os bebês são incapazes 

de fé, o que sempre, no Novo Testamento, é um pré-

requisito para o batismo. O ensino do Novo 

Testamento é bastante claro sobre esse ponto. João 

Batista exigia que aqueles que eram candidatos ao 

batismo experimentassem arrependimento, exercessem 

fé, confessassem pecados e levassem uma vida justa 

(Mateus 3:2; Atos 19:4). Jesus primeiro fez discípulos 

e depois os batizou (João 4:1), e deu um mandamento 

distinto de que o ensino precede o batismo (Mateus 

28:19). Na pregação dos apóstolos, o arrependimento é 

anterior ao batismo (Atos 2:38); os conversos eram 



cheios de alegria, e somente homens e mulheres eram 

batizados (Atos 8:5,8,12). Não há relato ou inferência 

que implique no batismo de uma criança por Jesus ou 

seus apóstolos. Isso geralmente é concedido por 

estudiosos. 

 

Dollinger, um estudioso católico, professor de História 

da Igreja na Universidade de Munique, diz: “Não há 

nenhuma prova ou sugestão no Novo Testamento de 

que os apóstolos batizassem crianças ou que 

ordenassem que fossem batizadas” (John Joseph 

Ignatius Dollinger, A Primeira Era da Igreja, II. 184). 

 

O Dr. Edmund de Pressense, senador e protestante 

francês, diz: “Nenhum fato positivo que sancione a 

prática (de batismo infantil) pode ser extraído do Novo 

Testamento; as provas históricas alegadas não são de 

forma alguma conclusivas” (Pressense, Primeiros anos 

do Cristianismo, 376. Londres, 1870). 

 

Muitos autores de livros que tratam diretamente do 

batismo infantil afirmam que isso não é mencionado 

nas Escrituras. Apenas um escritor é citado aqui. Joh. 

W. F. Hofling, professor luterano de Teologia em 

Erlangen, diz: “As Escrituras sagradas não fornecem 

prova histórica de que as crianças foram batizadas 

pelos apóstolos” (Hofling, O Sacramento do Batismo, 

99. Erlangen, 1846. 2 vols.). 

 

Algumas das autoridades mais recentes não estarão 

erradas sobre esse assunto. A “Enciclopédia de 

Religião e Ética”, editada pelo professor James 



Hastings e pelo professor Kirsopp Lake, da 

Universidade de Leyden, diz: “Não há indicação do 

batismo de crianças” no Novo Testamento. 

 

A “Enciclopédia Real para a Teologia e a Igreja 

Protestantes” (XIX. 403. 3ª edição), a grande 

enciclopédia Alemã, diz: 

 
A prática do batismo infantil na era apostólica e pós-

apostólica não pode ser provada. Na verdade, ouvimos 

muitas vezes o batismo de famílias inteiras, como em 

Atos 15:32f; 18:8; 1 Coríntios 1:6. Mas a última 

passagem tomada, 1 Coríntios. 7:14, não é favorável à 

suposição de que o batismo infantil era habitual naquela 

época. Pois então Paulo não teria escrito “senão seus 

filhos são impuros”. 

 

O diretor Robert Rainy, New College, Edimburgo, 

Presbiteriano, diz: 

 
O batismo pressupunha alguma instrução cristã e foi 

precedido pelo jejum. Significava o perdão dos pecados 

passados e era o ponto de partida visível da nova vida 

sob influência cristã e com a inspiração dos propósitos e 

metas Cristãs. Aqui estava o “selo” que dizia respeito a 

um homem manter-se inviolado (Rainy, Antiga Igreja 

Católica, 75) 

 

A forma do batismo era mergulho ou imersão em água. 

João batizou no rio Jordão (Marcos 1:5); e ele batizou 



em Aenon
7
 perto de Salim “porque havia muita água 

lá” (João 3:23). Jesus foi batizado no Jordão (Marcos 

1:9), e ele “entrou na água” e “saiu da água” (Mateus 

3:16). As passagens simbólicas (Romanos 6:3,4; 

Colossenses 2:12), que descrevem o batismo como 

sepultamento e ressurreição, asseguram que a imersão 

foi o ato de batismo do Novo Testamento. 

 

Este é realmente o significado da palavra Grega 

baptizein. A palavra é definida por Liddell e Scott, o 

léxico secular Grego usado em todas as faculdades e 

universidades, “mergulhar dentro ou debaixo d'água”. 

No léxico de J. H. Thayer, o léxico padrão do Novo 

Testamento, a palavra é definida como "imersão em 

água". Todas as linhas de estudo confirmam essa visão. 

O Prof. R. C. Jebb, Litt. D., Universidade de 

Cambridge, diz: “Não sei se existe algum léxico 

autoritário Grego-inglês que faça com que a palavra 

signifique ‘aspergir’ ou ‘despejar’. Só posso dizer que 

esse significado nunca pertence à palavra em Grego 

clássico” (Carta ao autor. 23 de setembro de 1898). O 

Dr. Adolf Harnack, Universidade de Berlim, diz: "O 

batismo, sem dúvida, significa imersão. Não há provas 

de que isso signifique mais alguma coisa no Novo 

Testamento e na literatura cristã mais antiga” (Schaff, 

O Ensino dos Doze, 50). 

 

O Dr. Dosker, Professor de História da Igreja, 

Seminário Teológico Presbiteriano de Louisville, diz: 

                                                           
7
 É uma palavra Grega originária do termo hebraico “ay-yin”, cujo 

significado é “nascente” ou “fonte natural” e era um local próximo a 
Salim onde João Batista realizava batismo. 



Todo historiador sincero admitirá que os Batistas têm, 

tanto filológica como historicamente, o melhor do 

argumento, quanto ao modo predominante de batismo. A 

palavra baptizo significa imersão, tanto no Grego 

clássico quanto no bíblico, exceto onde é 

manifestamente usada em um sentido tropical (Docker, 

Os Anabatistas Holandeses, 176, Filadélfia, 1921). 

 

Nada é mais certo do que as igrejas do Novo 

Testamento pratiquem uniformemente a imersão. 

 

A Ceia do Senhor mostra a morte do Salvador até que 

ele volte. É um memorial perpétuo do corpo partido e 

do sangue derramado do Senhor ressuscitado. Nas 

Escrituras, a Ceia do Senhor é sempre precedida pelo 

ato do batismo, e não há relato de qualquer pessoa 

participando da Ceia que não tivesse sido batizada 

anteriormente. Esse batismo deve preceder a Ceia do 

Senhor é reconhecido pelos estudiosos de todas as 

comunhões. 

 

O Dr. William Wall resume todo o campo histórico 

quando diz: “Porque nenhuma igreja jamais deu a 

comunhão a nenhuma pessoa antes que ela fosse 

batizada ... Como entre todos os absurdos que já foram 

realizados, ninguém jamais sustentou que alguém 

deveria participar da comunhão antes de ser 

batizado” (Wall, A História do Batismo Infantil, I. 

632, 638. Oxford, 1862). 

 

Os Batistas sempre insistiram que as ordenanças eram 

símbolos e não sacramentos. De fato, este é o coração 

de sua disputa. 



O Presidente E. Y. Mullins declarou concisamente a 

disputa histórica dos Batistas nas seguintes palavras: 

 
Eles viram com grande vivacidade e clareza os 

elementos espirituais centrais do Cristianismo. Com uma 

vivacidade e clareza semelhantes, eles perceberam o 

significado da forma externa. Para eles, parecia que a 

própria vida do Cristianismo dependia de manter os 

elementos espirituais e cerimoniais em seus respectivos 

lugares. A história cristã certamente os justifica em sua 

opinião. Formas e cerimônias são como escadas. Neles 

podemos subir ou descer. Se os mantivermos em seus 

lugares como símbolos, a alma se alimenta da verdade 

simbolizada. Se os convertermos em sacramentos, a 

alma perderá a própria vitalidade central, a comunhão 

espiritual com Deus. Uma cerimônia religiosa externa 

deriva seu significado principal do contexto em que é 

colocada, do sistema geral do qual faz parte. Se uma 

cerimônia é posta no contexto de um sistema espiritual 

de verdades, pode se tornar um elemento indispensável 

para a promoção dessas verdades. Se colocado no 

contexto de um sistema sacramental, pode e se torna um 

meio de obscurecer a verdade e escravizar a alma. É essa 

percepção do valor das cerimônias como símbolos e de 

seus perigos como sacramentos que anima os Batistas 

em sua árdua defesa de uma interpretação espiritual das 

ordenanças do Cristianismo (McGlothlin, Batismo 

Infantil Considerado Historicamente, 7).  

 

As igrejas primitivas eram corpos missionários. Eles 

foram obrigados a realizar a grande comissão dada por 

nosso Senhor. A obediência ao programa missionário 

estabelecido pelo Senhor divino, os discípulos em 



poucas gerações pregaram o evangelho ao mundo 

conhecido. 

 

A primeira igreja foi organizada por Jesus e seus 

apóstolos; e após a forma desta, todas as outras igrejas 

devem ser modeladas. As igrejas assim organizadas 

devem continuar no mundo até que os reinos desta 

terra se tornem o reino de nosso Senhor, sim, Cristo. A 

profecia estava cheia do caráter duradouro do reino de 

Cristo (Daniel 2:44,45). Jesus manteve uma visão 

semelhante de sua igreja e estendeu a promessa a todas 

as eras. Ele disse: “Sobre esta rocha edificarei minha 

igreja; e as portas do inferno não prevalecerão contra 

ela” (Mateus 16:18). A palavra igreja aqui é sem 

dúvida usada em seu sentido comum e literal como 

instituição local; e na única outra passagem em que se 

encontra em Mateus (18:17), deve ser tomada com a 

mesma significação. 

 

O significado crítico da palavra não difere disso 

(Thayer, Léxico Grego-Inglês do Novo Testamento, 

197). A palavra “igreja” foi usada por nosso Senhor e 

pelos apóstolos, não tanto em contraste com a teocracia 

Judaica, como com a sinagoga Judaica, e a sinagoga 

era sempre local (Cremer, léxico bíblico-teológico do 

Grego do Novo Testamento, 330, 331). Os católicos 

Romanos sempre negaram a existência de uma igreja 

espiritual universal (AIzog, História Universal da 

Igreja, I. 108, 109). Até a Reforma alemã, praticamente 

não havia outra concepção de igreja. Quando Lutero e 

outros se separaram da Igreja Católica Romana, uma 

nova interpretação dessa passagem foi adotada para se 



adequar às novas visões; então eles sustentaram que 

Mateus 16:18 apenas apontou para o triunfo final do 

Cristianismo. Mas manifestamente essa interpretação 

estava distante do significado do Senhor. 

 

Paulo faz uma grande promessa: “A ele seja a glória na 

igreja de Jesus Cristo, em todas as épocas, mundo sem 

fim. Amém” (Efésios 3:21). Ellicott traduz a passagem: 

“Para todas as gerações dos séculos dos séculos”. A 

glória de Cristo deveria existir em todas as eras da 

igreja. A igreja era, portanto, obrigada a existir em 

todas as eras. Até os remidos no céu são descritos nas 

Escrituras como uma igreja
8
. 

 

O autor acredita que em todas as épocas desde Jesus e 

os apóstolos, houve companhias de crentes, igrejas, 

que se apegaram substancialmente aos princípios do 

Novo Testamento, como agora proclamados pelos 

Batistas. Nenhuma página é feita nessas páginas para 

rastrear uma sucessão de bispos, como os católicos 

Romanos tentam fazer, de volta aos apóstolos. Tal 

tentativa é “trabalhar no fogo por mera vaidade” e 

prossegue com uma visão equivocada da natureza do 

reino de Cristo e da soberania de Deus em suas 

operações na terra. O próprio Jesus, em resposta a uma 

pergunta feita pelos fariseus (Lucas 17:20-24), 

compara seu reino aos raios, lançando seus raios da 

maneira mais soberana e incontrolável de uma 

extremidade dos céus para a outra. E essa visão 

corresponde ao trato de Deus no reino espiritual. Onde 

                                                           
8
 Hebreus 12:23. 



quer que Deus tenha seus eleitos, lá, em seu próprio 

tempo, ele envia o evangelho para salvá-los, e as 

igrejas, depois que seu modelo é organizado (William 

Jones, A História da Igreja Cristã, xvii. Filadélfia, 

1832). 

 

O Novo Testamento reconhece uma simplicidade 

democrática, e não uma monarquia hierárquica. Não há 

irregularidades, mas uma proclamação perpétua de 

princípios. Não há indícios de que não houve 

continuidade de igrejas, pois sem dúvida houve, mas 

nossa insistência é que essa não era a nota dominante 

na vida apostólica. Nenhuma ênfase é colocada em 

uma sucessão de batismos ou na ordem histórica das 

igrejas. Alguns dos apóstolos eram discípulos de João 

Batista (João 1:35), mas não há registro do batismo de 

outros, apesar de terem sido batizados. Paulo, o grande 

missionário, foi batizado por Ananias (Atos 9:17,18), 

mas não se sabe quem batizou Ananias. Não se sabe 

nada definitivo sobre a origem da igreja em Damasco. 

A igreja de Antioquia tornou-se o grande centro 

missionário estrangeiro, mas a história de sua origem 

não é dada de maneira distinta. A igreja em Roma já 

existia quando Paulo escreveu a eles sua carta. Esses 

silêncios ocorrem por todo o Novo Testamento, mas há 

uma recorrência constante de tipo, persistência de 

doutrinas fundamentais e proclamação de princípios. 

Isso marcou todo o período apostólico e, nesse sentido, 

todos os períodos desde aquele tempo. 

 

Essa recorrência do tipo é reconhecida mesmo quando 

o erro foi detectado. Os discípulos desejavam que Jesus 



repreendesse um homem que não andava com eles 

(Marcos 9:40), mas esse Jesus se recusou a fazer. A 

igreja de Corinto era imperfeita na prática e na vida. Os 

professores judaizantes constantemente perverteram o 

evangelho, e João Evangelista, em seus últimos dias, 

combateu erros insidiosos, mas as grandes doutrinas da 

obra expiatória de Cristo, conversão e arrependimento, 

batismo de crentes, pureza da igreja, liberdade da alma, 

e as verdades colaterais, foram declaradas em toda 

parte. Às vezes, esses princípios foram combatidos e 

aqueles que os mantiveram perseguidos, muitas vezes 

foram obscurecidos; algumas vezes eles são defendidos 

por homens ignorantes e outras vezes por graduados 

brilhantes das universidades, que frequentemente 

misturavam a verdade com especulações filosóficas 

ainda; sempre, muitas vezes sob as mais variadas 

condições, esses princípios vêm à tona. 

 

As igrejas Batistas têm os mais estreitos laços de 

organização, e um governo forte não está de acordo 

com sua política. São como o rio Ródano, que às vezes 

flui como um rio largo e profundo, mas outras vezes se 

esconde nas areias. Porém, nunca perde sua 

continuidade ou existência. É simplesmente escondido 

por um período. As igrejas Batistas podem desaparecer 

e reaparecer da maneira mais irresponsável. 

Perseguidos por toda parte por espada e fogo, seus 

princípios parecem quase extintos, quando, da maneira 

mais maravilhosa, Deus levanta um homem, ou um 

grupo de mártires, para proclamar a verdade. 

 



Os passos dos Batistas das eras podem mais facilmente 

ser rastreados pelo sangue do que pelo batismo. É uma 

linhagem de sofrimento e não uma sucessão de bispos; 

um martírio de princípio, e não um decreto dogmático 

de conselhos; um acorde de ouro do amor, em vez de 

uma cadeia de sucessão de ferro, que, ao tentar refazer 

seus vínculos com os apóstolos, tem sido mais útil para 

acorrentar alguns Batistas que protestaram à estaca do 

que proclamar a verdade do Novo Testamento. É, no 

entanto, uma sucessão real correta, que em todas as 

épocas os Batistas foram advogados da liberdade para 

todos, e sustentaram que o evangelho do Filho de Deus 

faz de cada homem um homem livre em Cristo Jesus. 
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CAPÍTULO II 

 

AS IGREJAS ANTIGAS 

 
Condições precoces — Isaac Taylor — Epistola ad Diognetum — 

O início de — Heresias perigosas — Salvação batismal — Bispos 

metropolitanos — Gregório Magno — O batismo de crentes — 

Os pais — Os primeiros conselhos e o batismo infantil — O 

batismo de adultos que tiveram pais cristãos — A Primeira Lei e 

a Primeira Regra para o Batismo Infantil — O Testemunho de 

Eruditos — A Forma do Batismo — Seis Rituais sobre o Assunto 

— Os Monumentos Cristãos — As Catacumbas — Os Batismos 

— Batismo Clínico — Liberdade Religiosa - Tertuliano, Justino 

Mártir e Lactâncio — Constantino as grandes questões e um 

edito — Teodósio, o grande, impõe a religião por lei 

 

O período das igrejas antigas (100-325 D.C.) é muito 

obscuro. Muito do material foi perdido; boa parte do 

que resta foi interpolada por escritores e tradutores 

medievais popistas; e tudo isso esteve envolvido em 

muita controvérsia. Portanto, deve-se observar cautela 

ao chegar a conclusões permanentes. Generalizações 

apressadas de que todos os Cristãos e igrejas estavam 

envolvidas em erro doutrinário devem ser aceitas com 

extrema cautela. Queixas estranhas e horríveis 

começaram a ser correntes contra os Cristãos. O 

segredo de suas reuniões para adoração era atribuído, 

não à sua verdadeira causa, ao medo de perseguição, 

mas a uma consciência de abominações que não 

podiam suportar a luz. Os Judeus eram especialmente 

diligentes em inventar e propagar essas histórias. Dessa 

maneira, o descrédito foi trazido ao nome Cristão. 

 



É certo, porém, nos primeiros dias após a morte do 

apóstolo João, que os Cristãos viveram vidas simples e 

zelosas. Isaac Taylor, que escreveu especialmente 

contra uma supervalorização supersticiosa da era 

patrística, dá uma boa imagem da vida cristã primitiva. 

Ele diz: 

 
Nossos irmãos da igreja primitiva desafiam nosso 

respeito e afeto; porque deles era o fervor de uma fé 

constante nas coisas invisíveis e eternas; a deles, muitas 

vezes, uma paciência humilde sob os erros mais graves; 

tem a coragem de manter uma boa profissão diante do 

rosto carrancudo da filosofia, da tirania secular e da 

esplêndida superstição; a deles era abstração do mundo e 

uma abnegação dolorosa; o trabalho mais árduo e caro 

do amor; é uma munificência na caridade, 

completamente sem exemplo; o deles era um cuidado 

reverente e escrupuloso dos escritos sagrados; e esse 

mérito, se eles não tinham outro, é de um grau 

superlativo e deve dar-lhes o direito à veneração e 

gratidão da igreja moderna. Atualmente, poucos leitores 

da Bíblia pensam no que custou aos Cristãos do segundo 

e terceiro séculos, apenas para resgatar e esconder os 

tesouros sagrados da raiva dos pagãos (Taylor, 

Cristianismo Antigo, I. 37). 

 

Uma imagem mais bela e comovente é dada pelo autor 

da Epistola ad Diognetum no início do segundo século. 

Ele diz: 

 
Os Cristãos não se distinguem dos outros homens por 

país, idioma ou instituições civis. Pois eles não moram 

nas cidades sozinhos, nem usam uma língua peculiar, 

nem levam um modo de vida singular. Eles moram nas 



cidades Gregas ou bárbaras, conforme o caso; eles 

seguem o uso do país em roupas, alimentos e outros 

assuntos da vida. No entanto, eles apresentam uma 

conduta maravilhosa e confessadamente paradoxal. Eles 

habitam em suas próprias terras nativas, mas como 

estranhos. Eles participam de todas as coisas, como 

cidadãos; e eles sofrem todas as coisas, como 

estrangeiros. Todo país estrangeiro é uma pátria para 

eles, e toda terra natal é estrangeira. Eles se casam, como 

todos os outros; eles têm filhos; mas eles não rejeitam 

seus descendentes. Eles têm a mesa em comum, mas não 

esposas. Eles estão na carne, mas não vivem segundo a 

carne. Eles vivem na terra, mas são cidadãos do céu. 

Eles obedecem às leis existentes e superam as leis por 

suas vidas. Eles amam a todos e são perseguidos por 

todos. Eles são desconhecidos e, no entanto, são 

condenados. Eles são mortos e vivificados. Eles são 

pobres e enriquecem muitos. Eles não têm todas as 

coisas, e em todas as coisas abundam. Eles são 

repreendidos e se gloriam em suas repreensões. Eles são 

caluniados e justificados. Eles são amaldiçoados e 

abençoam. Eles recebem desprezo e dão honra. Eles 

fazem o bem e são punidos como malfeitores. Quando 

punidos, eles se alegram, como sendo vivificados. Pelos 

Judeus, eles são atacados como estrangeiros, e pelos 

Gregos são perseguidos; e a causa da inimizade que seus 

inimigos não podem dizer. Em resumo, o que a alma é 

para o corpo, os Cristãos estão no mundo. A alma é 

difundida por todos os membros do corpo, e os Cristãos 

estão espalhados pelas cidades do mundo. A alma habita 

no corpo, mas não é do corpo; então os Cristãos habitam 

no mundo, mas não são do mundo. A alma, invisível, 

vigia o corpo visível; assim também os Cristãos vivem 

no mundo, porque sua piedade é invisível. A carne odeia 

e guerreia contra a alma; não sofrendo nenhum mal com 



isso, mas porque resiste aos prazeres carnais; e o mundo 

odeia os Cristãos sem motivo, mas eles resistem aos seus 

prazeres. A alma ama a carne e os membros, pelos quais 

é odiada; então os Cristãos amam seus inimigos. A alma 

está fechada no corpo, mas mantém o corpo unido; então 

os Cristãos são detidos no mundo como em uma prisão; 

mas eles contêm o mundo. Imortal, a alma habita no 

corpo mortal; então os Cristãos habitam no corruptível, 

mas buscam incorrupção no céu. A alma é melhor para 

restringir a comida e a bebida; e os Cristãos aumentam, 

embora diariamente sejam punidos. Esse lote que Deus 

designou aos Cristãos do mundo; e não pode ser retirado 

deles (Epist. ad Diognetum, C. 5 e 6 p.69 sq. Otto. Lips., 

1852). 

 

Durante todo esse período, sem dúvida, muitas igrejas 

permaneceram fiéis aos ideais do Novo Testamento. 

Quanto mais fervorosamente eles aderissem aos 

princípios das Escrituras, menos provável era a menção 

deles. Foi o incomum e o herético que atraíram a 

atenção e foram registrados nas histórias da época. 

 

“Nos três primeiros séculos, o Senhor colocou o 

Cristianismo nas circunstâncias mais desfavoráveis 

para que ele pudesse exibir seu poder moral e obter sua 

vitória sobre o mundo apenas com armas espirituais. 

Até o reinado de Constantino, ele nem sequer existia 

legalmente no império Romano, mas foi primeiro 

ignorado como seita Judaica, depois caluniado, 

proscrito, perseguido, como uma inovação traidora, e a 

adoção dele tornou-se punível com confisco e morte. 

Além disso, não ofereceu o menor favor, como o 

maometanismo depois, às inclinações corruptas do 



coração, mas contra as idéias atuais dos Judeus e 

pagãos, por isso apresentou sua demanda inexorável de 

arrependimento e conversão, renúncia ao eu e ao 

mundo, que mais, segundo Tertuliano, foram mantidos 

fora da nova seita pelo amor ao prazer, e não pelo amor 

à vida. A origem Judaica do Cristianismo também, e a 

pobreza e a obscuridade da maioria de seus professos 

ofenderam o orgulho dos Gregos e Romanos” (Schaff, 

História da Igreja Cristã, I.148). 

 

Apesar dessas dificuldades extraordinárias, o 

Cristianismo fez progressos. Os obstáculos tornaram-se 

ajuda na providência de Deus. A perseguição levou ao 

martírio, e o martírio tinha atrações. Tertuliano 

exclamou aos pagãos: “Todas as suas engenhosas 

crueldades não podem realizar nada; elas são apenas 

uma atração para esta seita. Nosso número aumenta à 

medida que você nos destrói. O sangue dos Cristãos é 

sua semente”. A seriedade moral dos Cristãos 

contrastava fortemente com a corrupção predominante 

da época e, embora repelisse as frívolas e voluptuosas, 

não poderia deixar de impressionar com mais força as 

mentes mais profundas e nobres. Esse progresso se 

estendeu a todas as partes do império. “Somos um 

povo de ontem”, diz Tertuliano, “e, no entanto, 

ocupamos todos os lugares que pertencem a você — 

cidades, ilhas, castelos, cidades, assembleias, seu 

próprio acampamento, suas tribos, corporações, 

palácio, senado, fórum. Deixamos apenas seus 

templos. Você pode contar para seus exércitos que 

nosso número em uma única província será maior”. 

 



No entanto, mesmo antes da morte do último dos 

apóstolos, muitas heresias perigosas e graves surgiram 

nas igrejas Cristãs. Uma tendência constante de se 

separar da verdade, como proclamado nas Escrituras, 

foi manifestada em alguns lugares. A tendência da 

Palavra de Deus foi observada pelo apóstolo Paulo e, 

em algumas de suas epístolas, ele combateu o erro. 

Logo após a morte do último dos apóstolos, algumas 

heresias perigosas invadiram as igrejas e foram 

defendidas por muitos homens instruídos e ilustres. 

Não é para ser entendido que todos, ou mesmo a 

maioria dos erros doutrinários, encontrados na história 

Católica Romana posterior, podem ser encontrados 

neste período. Este não é o caso. Por exemplo, o culto 

a Maria e as imagens, a transubstanciação, a 

infalibilidade do papa e a concepção imaculada são 

todos de data posterior. A tendência era diminuir a 

demanda por arrependimento e fé, o experimental na 

religião e enfatizar sinais e símbolos externos. 

Imaginou-se que o símbolo externo pudesse tomar o 

lugar da graça interior. O ponto de partida 

provavelmente teve sua maior expressão na salvação 

batismal, e a tendência de algumas igrejas ao 

episcopado, e à simplicidade democrática. 

 

Uma das primeiras vozes levantadas contra os abusos 

foi a do Pastor de Hermas. O Pastor diz: 

 
A alfândega tornou-se mundana; a disciplina é relaxada; 

a Igreja é uma mulher doentia, incapaz de ficar de pé; 

governantes e governados estão todos definhando, e 

muitos deles são corruptos, cobiçosos, gananciosos, 



hipócritas, contenciosos, caluniadores, blasfemadores, 

libertinos, espiões, renegados, cismáticos. Dignos 

ensinos não estão querendo, mas também existem muitos 

falsos profetas, vaidosos, ansiosos pela primeira vez, 

para quem a melhor coisa da vida não é a prática de 

piedade e justiça, mas a luta pelo posto de comando. 

Agora o dia da ira está próximo; o castigo será terrível; o 

Senhor dará a cada um segundo as suas obras. 

 

Um dos erros mais antigos e mais dolorosos foi o 

dogma da regeneração batismal. Esse erro, de uma 

forma ou de outra, estragou a vida e coloriu a história 

de todas as eras Cristãs. Começou cedo e o vírus pode 

ser rastreado até hoje, não apenas entre os ritualistas, 

mas também nos padrões dos Cristãos evangélicos. 

Tertuliano foi influenciado por ele a se opor ao batismo 

infantil e, sob outras condições, tornou-se a origem 

assustadora dessa heresia. 

 

No entanto, as igrejas continuaram a ser livres e 

independentes. Ainda não havia bispos metropolitanos, 

e o cargo e a autoridade de um papa ainda não eram 

conhecidos. Roma naquela época não tinha grande 

autoridade no mundo Cristão. “O ver de Roma”, 

observa o cardeal Newman, “não possuía grande mente 

durante todo o período de perseguição. Depois, por 

muito tempo, não havia um único doutor para mostrar. 

O grande luminar do mundo ocidental é Santo 

Agostinho; ele, nenhum ensino infalível, formou o 

intelecto da Europa” (John Henry Newman, Apologia 

pro Vita sua, 407. Londres. 1864). Dean Stanley 

acrescenta, com razão: “Houve ocupantes das sedes de 

Constantinopla. Alexandria e Canterbury, que 



produziram mais efeito na mente da Cristandade por 

suas declarações do que qualquer um dos papas” 

(Stanley, Instituições Cristãs, 241. Nova York, 1881). 

 

Havia, no entanto, uma tendência constante à 

centralização. Como o pastor assumiu direitos que não 

eram concedidos pelas Escrituras, alguns pastores 

metropolitanos exerceram uma autoridade indevida 

sobre algumas das igrejas menores. Então, as igrejas 

em algumas cidades buscaram o patrocínio e a 

proteção dos pastores das cidades maiores. Finalmente 

Roma, o centro político do mundo, também se tornou o 

centro religioso. Com o tempo, o pastor em Roma se 

tornou o papa universal. Tudo isso foi de crescimento 

lento e exigiu séculos para sua consumação. 

 

Gregório Magno (590-604 D.C.) foi “o primeiro dos 

próprios papas” e com ele começa “o desenvolvimento 

do papado absoluto” (Schaff, História da Igreja Cristã, 

I. 15). O crescimento do papado foi um processo 

histórico. Muito antes disso, os bispos de Roma 

fizeram alegações arrogantes sobre outras igrejas. 

Notavelmente isso foi verdade para Leo I., 440-461 

D.C.. Tudo isso é concedido por Hefele. Ele diz: 

 
Contudo, não é para ele estar enganado que os bispos de 

Roma, em todo lugar, em todo o Ocidente, não 

exerceram plenos direitos patriarcais; que, em várias 

províncias, bispos simples foram ordenados sem a sua 

cooperação (Hefele, I. 383). 

 



A linha dos papas medievais absolutos começou com 

Gregório. 

 

“O Cristianismo em Roma”, diz Gregorovius, “tornou-

se corrupto em muito pouco tempo, e isso não é de 

admirar, porque o terreno em que a semente de sua 

doutrina havia sido semeada era podre e o menos apto 

para todos os outros motivos produzir bons frutos ... O 

caráter Romano não havia mudado do que era antes, 

porque o batismo não pode mudar o espírito dos 

tempos” (Gregorovius, Storia della citta di Roma na 

Medio Eve, I. 155). 

 

Gregório se opôs ao título “bispo universal”. “Não 

creio que seja uma honra”, declara ele, “pela qual meus 

irmãos perdem sua honra. Minha honra é a força sólida 

de meus irmãos ... Mas nada mais: afastar-se de 

palavras que inflam orgulho e ferem a caridade”. 

(Gregório, Ep. 30. III. 933). No entanto, a concepção 

de uma igreja local e independente, por esses e outros 

meios, foi parcialmente derrubada; e grande parte do 

mundo Cristão foi chamada a sofrer nas mãos de uma 

hierarquia perversa e muitas vezes ímpia. 

 

O batismo dos crentes continuou a prevalecer nas 

igrejas. Não obstante a eficácia que deveria existir no 

batismo, o batismo infantil era de crescimento lento. 

Mesmo após a sua primeira aparição, foi contestado 

por muitos e, durante muito tempo, não foi praticado 

em geral. 

 



Os escritores conhecidos como Pais Apostólicos, 

Clemente, Barnabé, Inácio e Pastor de Hermas, todos 

exigiram fé por parte do candidato batizado. Clemente 

não menciona o batismo em sua Epístola aos Coríntios; 

mas ele exorta os pais a “deixarem seus filhos 

participantes do treinamento Cristão” (Migne, 

Patrologiae gr., I. 255). 

 

Barnabé diz: “Marcos como ele descreveu de uma só 

vez a água e a cruz. Por essas palavras, bem-

aventurados os que, confiando na cruz, caíram na água; 

pois, diz ele, receberão sua recompensa em devido 

tempo” (Migne, Patrologiae gr., II. 755). 

 

Inácio escreve a Policarpo da seguinte forma: “que o 

seu batismo seja para você uma armadura, e a fé como 

uma lança, e o amor como um capacete, e a paciência 

como uma panóplia (uma armadura completa)” (Ibid, 

V. 847). A ordem do batismo e a exortação excluem o 

batismo infantil. 

 

E o Pastor de Hermas fala daqueles que “ouviram a 

palavra e desejavam ser batizados em nome do 

Senhor” (Ibid, Patrologiae gr., II. 906). 

 

Os Pais Apostólicos exigem que a fé preceda o batismo 

e, portanto, eles não sabem nada sobre o batismo 

infantil. O Dr. Charles W. Bennett, Professor de 

Teologia Histórica no Instituto Bíblico Garrett, 

Metodista, diz: “Os Pais Apostólicos não contêm 

informações positivas relativas à prática da igreja de 



seu tempo respeitando o batismo infantil” (Bennett, 

Christian Archaeology, 391. Nova York, 1889). 

 

Passando para a segunda geração dos Pais, Justino 

Mártir, 114-168 D.C., às vezes foi citado como 

favorecendo a prática do batismo infantil. Depois de 

relatar os males da natureza humana e os maus hábitos 

dos homens, Justin declara que, 

 
a fim de não permanecermos filhos da necessidade e da 

ignorância, mas nos tornarmos filhos da escolha e do 

conhecimento, e obter na água a remissão de pecados 

cometidos anteriormente, é pronunciado sobre aquele 

que escolhe nascer de novo, e se arrependeu de seus 

pecados, Seu nome de Deus Pai e Senhor do universo; 

quem leva à pia a pessoa a ser lavada, chamando-a 

apenas pelo nome (Migne, VI.419). 

 

Agora é geralmente admitido que Justin conhece 

apenas o batismo de adultos, embora ele acreditasse na 

regeneração batismal. 

 

A célebre passagem de Irineu é a seguinte: 

 
Pois ele veio para salvar tudo através de si mesmo, tudo 

o que digo, que através dele são nascidos de novo para 

Deus — bebês, assim santificando bebês; uma criança 

para crianças; santificando assim os que são desta idade, 

sendo ao mesmo tempo um exemplo de juventude, e 

assim santificando-os ao Senhor (Migne, VII. 783). 

 

Esta passagem é provavelmente espúria. No entanto, 

não há prova de que se refira ao batismo. O Dr. Karl R. 



Hagenbach, há cinquenta anos professor na 

Universidade de Basileia, diz que esta passagem “não 

oferece nenhuma prova decisiva. Ela apenas expressa a 

bela idéia de que Jesus era Redentor em todas as fases 

da vida; mas não diz que ele redimiu os filhos pela 

água do batismo” (Hagenbach, History of Doutrines, 

200. Nova York, 1869). 

 

Orígenes, 185-254 D.C., é citado em favor do batismo 

infantil. Suas palavras são: 

 
A essas considerações, pode-se acrescentar que se pode 

perguntar por que, uma vez que o batismo da igreja é 

dado para remissão dos pecados, o batismo é dado de 

acordo com a observância da igreja. Mesmo para as 

filhos (parvulis) pela graça do batismo pareceria 

supérfluo se não houvesse nada nos filhos que exigisse 

remissão e indulgência (Migne, XII. 492) 

 

O mesmo sentimento é encontrado em seu comentário 

sobre Romanos. 

 

O Grego original de Orígenes não existe mais, e restam 

das palavras de Orígenes apenas traduções de Rufino 

de Aquileia e Jerônimo de Estridão em latim. Essas 

traduções são notoriamente não confiáveis e admite-se 

que as idéias de uma era posterior sejam livremente 

incorporadas nos escritos de Orígenes. As crianças 

mencionadas não são “crianças”, pois na mesma obra 

essa palavra é usada para descrever Jesus aos doze 

anos de idade (Migne, XIII. 1849). Tudo o que se pode 

afirmar é que Orígenes se refere ao batismo de filhos, 

não crianças, como uma tradição apostólica. Isso não 



tem muito peso, quando é lembrado que Orígenes se 

refere a várias coisas como tradição apostólica que 

nem sequer são mencionadas nas Escrituras. 

 

As primeiras evidência claras do batismo infantil são 

encontradas em Tertuliano, que se opôs a ele (185 

D.C.). A primeira evidência direta a favor é encontrada 

nos escritos de Cipriano, no Conselho de Cartago, na 

África, 253 D.C.. Ao escrever para um Fidus, Cipriano 

sustenta que os bebês devem ser batizados assim que 

nascerem (Epístola de Cipriano, LVIII 2). Essa 

opinião, no entanto, não se baseou nas Escrituras e não 

teve a aprovação do mundo Cristão. 

 

Os primeiros conselhos da igreja eram todos contra o 

batismo infantil. O Concílio de Elvira ou Granada, em 

305 D.C., exigiu o atraso do batismo por dois anos 

(Hefele, History of the Councils, I. 155. Edinburgh, 

1871). O Concílio de Laodicéia, realizado em 360 

D.C., exigiu que aqueles que “deveriam ser batizados 

aprendessem o credo de cor e o recitassem” (Hefele, 

II.319). O Concílio de Constantinopla decretou que as 

pessoas “permanecessem muito tempo sob a instrução 

bíblica antes de receberem o batismo” (Ibid, II. 368). E 

o Concílio de Cartago, em 398 D.C., decretou que “os 

catecúmenos devem dar seus nomes e estar preparados 

para o batismo” (DuPin, Bibliotheque universelle, c. 4. 

282). 

 

Muitos dos Cristãos mais importantes, embora tenham 

nascido de pais Cristãos, não foram batizados na 

infância. O número de pessoas é tão grande e os 



detalhes são tantos que é possível mencionar apenas 

algumas delas. A lista incluiria o célebre historiador 

Eusébio, o imperador Constantino, o Grande, Efrém da 

Síria e o grande Agostinho. 

 

Basílio, o Grande, nasceu no ano 329, em uma família 

rica e piedosa, cujos ancestrais se distinguiram como 

mártires. Sua mãe e avó eram Cristãs e quatro irmãos e 

cinco irmãs eram Cristãos conhecidos. Ele foi batizado 

aos 26 anos de idade. Em uma passagem notável, 380 

D.C., ele indica claramente a tendência dos tempos. 

Ele diz: 

 
Você recusa e demora e adia o batismo? Quando você é 

de uma criança catequizada na Palavra, e ainda não está 

familiarizado com a verdade? Sempre aprendendo isso, 

você ainda não chegou a conhecê-lo? Um buscador por 

toda a sua vida. Um pensador até você envelhecer. 

Quando você fará um Cristão? Quando vamos vê-lo 

como um de nós? No ano passado você ficou até este 

ano; e agora você tem uma mente para ficar até a 

próxima. Observe que, ao prometer uma vida mais 

longa, você não perde totalmente a sua esperança. Você 

não sabe quais mudanças o amanhã pode trazer? (Migne, 

XXXI, 1514). 

 

Tudo isso demonstra que os primeiros Cristãos 

continuaram a batizar em uma profissão de fé; e esse 

batismo infantil não ganhou posição permanente até 

eras após os dias dos apóstolos. 

 

O batismo infantil não teve crescimento rápido. 

Agostinho, bispo de Hipona-Regius, norte da África 



(353-430 D.C.) não foi o primeiro a praticá-lo; mas ele 

foi, embora não tenha sido batizado na infância, seu 

primeiro e mais capaz defensor. Ele desenvolveu o 

argumento teológico a seu favor. O Concílio de Mela, 

em Numídia, 416 D.C., composto por quinze pessoas e 

presidido por Agostinho, decretou: 

 
Além disso, é o prazer dos bispos, para que quem negar 

que os bebês recém-nascidos de suas mães sejam 

batizados ou diga que o batismo é administrado para a 

remissão de seus próprios pecados, mas não por causa do 

pecado original
9
, libertado de Adão, e ser expiado pela 

pia da regeneração, será amaldiçoado (Muro, The 

History of Infant Baptism, I. 265). 

 

É um fato sugestivo profético do futuro que o primeiro 

concílio a favor da prática do batismo infantil também 

acompanhou isso por uma maldição contra aqueles que 

discordaram das opiniões do concílio. Além disso, 

mostra que havia oponentes ao batismo infantil 

naqueles dias, e que o rito infantil não era o costume 

universal daqueles tempos. 

 

A primeira regra, à qual se faz referência ao favor do 

batismo infantil na Europa, foi pelo Conselho Espanhol 

de Gerunda, em 517 D.C.. O Conselho era composto 

                                                           
9
 Nos tempos dos Pais Apóstólicos e também em seus sucessores, 

houve uma crescente definição de que o batismo regenera a pessoa de 
seus pecados (o que é contrário com as Escrituras, Atos 2:41; 19:5; e 
etc). Tal definição foi a base do pensamento de Agostinho em 
defender o batismo infantil, pois batizando a criança ao nascer ela 
poderia ser “regenerada do pecado original”. 



por sete homens que assinavam dez regras. O cânone 

que cobre o ponto em questão aqui é o Artigo V: 

 
Porém, com relação aos filhinhos nascidos recentemente, 

é nosso dever indicar que, como de costume, eles são 

enfermos e não sugam o leite de sua mãe, mesmo no 

mesmo dia em que nascem (se lhes for oferecido, se seja 

trazido) para que ele seja batizado. 

 

A regra era que a instrução catequética comum deveria 

preceder o batismo. No caso de bebês que estavam 

doentes, por causa do medo de serem perdidos em caso 

de morte sem batismo, eles deveriam ser batizados na 

infância. Nenhuma provisão foi feita para o batismo de 

crianças em boa saúde. Também se duvidava 

seriamente se este Conselho alguma vez foi realizado. 

 

Carlos Magno, 789 D.C., emitiu a primeira lei na 

Europa para batizar bebês. Ele estava envolvido em 

uma guerra teimosa com os saxões, mas seu bravo 

general Windekind sempre encontrava recursos para 

derrotar seus projetos. No final, sua majestade imperial 

encontrou um método que desanimava Windekind, 

separando seu povo dele e que acabou completamente 

com a guerra. Isso foi reduzindo a nação inteira por 

uma alternativa terrível; seja assassinado pelas tropas 

ou aceitando a vida com a condição de professar-se 

Cristão sendo batizado; e as severas leis ainda estão 

nos capitulares deste monarca, pelo qual eles eram 

obrigados, “sob pena de morte, a se batizarem, e de 

pesadas multas para batizar seus filhos no ano em que 

nasceram”. 



Que esta é uma interpretação correta da atitude das 

igrejas primitivas, não há sombra de dúvida. Todos os 

historiadores confirmam esta afirmação. Algumas altas 

autoridades são citadas aqui. 

 

O Dr. Adolph Harnack, da Universidade de Berlim, diz 

sobre o período pós-apostólico: 

 
Não há vestígios seguros de batismo infantil na época; a 

fé pessoal é uma condição necessária (Harnack, History 

of Dogma, I. 20 nota 2). 

Ele ainda diz: 

 
A obscuridade completa prevalece quanto à adoção pela 

Igreja da prática do batismo infantil, que, embora deva 

sua origem à idéia de que essa cerimônia seja 

indispensável à salvação, é uma prova de que a visão 

supersticiosa do batismo havia aumentado. No tempo de 

Irenseus (II. 22, 4) e Tertuliano (de bapt. 18), o batismo 

infantil já havia se tornado muito geral e foi fundado em 

Mateus 19:14. Não temos testemunhos a respeito de 

outros tempos (Ibid. , II. 142). 

 

E finalmente ele diz que: 

 
foi estabelecido no século V como o uso geral. Sua 

adoção completa é paralela à morte do paganismo (Ibid, 

IV. 284). 

 

O professor H. G. Wood, da Universidade de 

Cambridge, diz: 

 



Nós somos, como Harnack diz, “em completa 

obscuridade quanto à adoção da prática pela Igreja”. As 

claras referências do século III ao batismo infantil o 

interpretam no sentido original do pecado, e se a adoção 

da prática se deve a essa interpretação, é quase 

certamente um desenvolvimento do final do segundo 

século. ... Referências ao pecado original em Clemente 

de Roma ou outros escritores anteriores a Cipriano não 

podem ser consideradas como implicando um 

conhecimento do costume do batismo infantil. Além 

disso, a idéia de que os bebês precisavam ser batizados 

para remissão de pecados é contrário a tudo o que se 

sabe dos primeiros sentimentos Cristãos em relação à 

infância. ... Mesmo no terceiro batismo infantil do século 

III, ele não pode ser descrito como um costume da 

Igreja. Que a Igreja permitiu que os pais levassem seus 

filhos a serem batizados é óbvio; é provável que alguns 

professores e bispos os tenham encorajado a fazê-lo, 

embora não haja razão para supor que a posição de 

Tertuliano fosse peculiarmente sua. Mas o batismo 

infantil não era, naquele tempo, ordenado ou 

incorporado nas ordens permanentes da Igreja 

(Enciclopédia de Religião e Ética, II.). 

 

O Dr. F. C. Conybeare diz que “o essencial era que um 

homem viesse ao batismo por vontade própria”. Ele 

ainda diz: 

 
Por tais motivos, justificou-se a transição de um batismo 

que começou como um ato espontâneo de auto-

consagração em um opus operandum
10

. Quanto tempo 

depois disso, antes que o batismo infantil se tornasse 

normal dentro da igreja Bizantina, não sabemos 
                                                           
10

 Necessida de obra. 



exatamente ... A mudança ocorreu mais rapidamente no 

latim do que na Cristandade Grega, e muito lentamente 

nas igrejas Armênia e Georgiana (Encyclopedia 

Britannica, 11ª edição, Artigo sobre Batismo). 

 

Andre Lagarde diz: 

 
Até o século VI, os bebês eram batizados apenas quando 

estavam em perigo de morte. Nessa época, foi 

introduzida a prática de administrar o batismo, mesmo 

quando não estavam doentes (Lagarde, Igreja Latina na 

Idade Média, 37). 

 

Esses fatos são totalmente contrários à ideia de que o 

batismo infantil era a prática das igrejas antigas. Em 

sua introdução, encontrou a maior oposição, e foi 

somente sob o anátema e pela ponta da espada que o 

batismo infantil foi pressionado contra os Cristãos 

pouco dispostos; e a mesma intolerância seguiu sua 

história até os dias atuais. 

 

Da forma de batismo praticada nas igrejas antigas, não 

há uma partícula de dúvida. É certo que a imersão era a 

regra universal, exceto no caso de algumas pessoas 

doentes. 

 

Existem seis descrições elaboradas ou rituais de 

batismo que chegaram até nós. Todos eram bem 

conhecidos nas igrejas e todos prescrevem imersão. 

São os chamados Atos Egípcios (Gebhardt e Harnack, 

Textos e Pesquisas, VI. c. 4 (28)); o Hipólito Canon, o 

terceiro século (Hipólito, Bk. VII. (29)); as 

Constituições Apostólicas ou Cânones, nas versões 



Grega, copta e latina, 350-404 D.C.; Cirilo de 

Jerusalém, D.C. 286 (Migne XXXIII, 43); Ambrósio 

de Milão, 397 D.C. (Bunsen, Analecta, II. 465), e 

Dionísio Areopagita, 450 D.C.. Esses rituais foram 

amplamente utilizados nas igrejas e representam a 

prática universal de imersão. 

 

Desta prática de imersão, há provas na África, na 

Palestina, no Egito, em Antioquia e Constantinopla e 

na Capadócia. Para o uso Romano da imersão, temos o 

testemunho de oitocentos anos. Tertuliano é 

testemunha do segundo século (Tertuliano, De Bapt., c. 

4); Leão, o Grande, no século V (quarta carta ao bispo 

da Sicília); Papa Pelágio no século VI (Epist. Ad 

Gaudent); Teodulfo de Orleans no século VIII; e no 

século XI, os Romanos mergulharam o assunto "apenas 

uma vez" (Canisius, Lectiones Antiq., III. 281). Esses 

exemplos estabelecem o uso dos italianos. 

 

Há também o testemunho dos primeiros monumentos 

Cristãos. A princípio, os Cristãos batizaram em rios e 

fontes. Isso, diz Walafrid Strabo, foi feito com grande 

simplicidade (Migne, CXIV, 958). Mais tarde, por 

causa de perseguições, os Cristãos se esconderam; e as 

catacumbas forneceram muitos exemplos de batistério. 

O Dr. Cote, que viveu muitos anos em Roma, e 

estudou de perto a questão batismal, diz: “Durante os 

dias sombrios das perseguições imperiais, os Cristãos 

primitivos de Roma encontraram um refúgio nas 

Catacumbas, onde construíram batistério para a 

administração do rito de imersão” (Cote, Archaeology 

of Baptism, 151. Londres, 1876). Mesmo uma breve 



descrição desses batistérios não pode ser dada aqui, 

mas quem não estudou o assunto com cuidado ficará 

surpreso com o número e a extensão deles. 

 

Depois, quando mais liberdade de culto foi concedida 

aos Cristãos, muitas igrejas foram erguidas. A 

princípio, o batistério era uma estrutura independente, 

separada do local de culto; mais tarde, porém, tornou-

se costume colocar o batistério na própria igreja. Tais 

batistérios foram erguidos em quase todos os países 

onde a religião cristã se espalhou. Isso era 

particularmente verdade na Itália. Cote fornece uma 

lista de não menos de sessenta e seis batistérios 

somente naquele país (Cote, Baptisteries, 110). Até o 

século VIII e IX, os batistérios continuavam em pleno 

uso na Itália. Os batistérios foram erigidos na Itália no 

final do século XIV, enquanto a imersão continuou na 

Catedral de Milão até o final do século XVIII. 

 

Esses batistérios foram decorados e, naturalmente, 

muitos dos emblemas, mosaicos e pinturas foram 

projetados para iluminar a forma do batismo. A 

chamada Arte Cristã foi encontrada nas Catacumbas, 

no interior das igrejas e nos móveis e utensílios da 

igreja. Os quadros mais antigos não datam antes da 

época do imperador Constantino (Parker, The 

Archaeology of Rome, XII. II. Oxford, 1877); muitos 

deles foram constantemente consertados, e alguns dos 

mais famosos foram tão alterados que perderam seu 

caráter original (Crowe e Cavalcaselle, History of 

Painting in Italy, I. 22). Nenhuma conclusão certa pode 

ser tirada dessa fonte, mas o ensino de todas as artes 



primitivas indica imersão como a forma de batismo. As 

gravuras representam cenas do rio, o candidato fica na 

água e todas as circunstâncias apontam para o ato 

primitivo do batismo. A opinião unânime dos 

professores de arqueologia nas grandes universidades é 

que os quadros antigos, nas Catacumbas e em outros 

lugares, do batismo, representam o rito administrado 

por imersão (ver Batismo de Christian em Escultura e 

Arte. Louisville, 1907). 

 

A afusão pelo batismo era de crescimento lento. 

Possivelmente, a menção mais antiga de afusão é 

encontrada no famoso Ensinamento dos Doze 

Apóstolos (Bryennios, Didacha ton Dodeka Apostolon. 

Constantinopla, 1883), que é reivindicada de várias 

formas como uma produção do primeiro ao século VII. 

 

Novaciano (250 D.C.) apresenta o primeiro caso de 

batismo clínico registrado. Ele tinha água 

profusamente derramada sobre ele enquanto estava 

doente na cama, mas seu batismo é distintamente 

chamado de “um resumo” ou “compêndio” (Eusébio, 

The Church History, 289. Nova York, 1890). A afusão 

é um mero substituto da imersão. A França foi o 

primeiro país em que a afusão foi permitida a pessoas 

em pleno gozo de saúde (Wall, The History of Infant 

Baptism, I. 576). A primeira lei de aspersão foi obtida 

da seguinte maneira: “O Papa Estêvão III., Sendo 

expulso de Roma por Astulphus, rei dos lombardos, em 

753, fugiu para Pepin, que, pouco tempo antes, 

usurpara a coroa da França. Enquanto ele permaneceu 

lá, os monges de Cressy, na Bretanha, o consultaram, 



se, em casos de necessidade, batismo, realizado por 

derramar água na cabeça do bebê, seria lícito. Estevão 

respondeu que sim” (Enciclopédia de Edimburgo, III. 

236). Porém, até 1311 D.C., o Conselho de Ravena 

decretou: “O batismo deve ser administrado por 

imersão ou aspersão ou trino” (Labbe e Cosasart, 

Sacrosancta Concilia, II, B. 2. 1586, Paris, 1671). Logo 

após essa aspersão tornou-se habitual na França. 

 

Nos primeiros treze séculos, a imersão foi a prática 

normal do mundo Cristão. “O batismo por imersão”, 

diz Dollinger, “continuou sendo a prática predominante 

da Igreja no final do século XIV” (Dollinger, The 

History of the Church, II. 294. Londres, 1840-42). A 

imersão era praticada em algumas partes da Alemanha 

no século XVI. Na Inglaterra, a imersão era prática por 

mil e seiscentos anos. 

 

Na época do nascimento de Jesus, a liberdade religiosa 

era desconhecida no mundo. Mesmo as repúblicas 

antigas nunca o reconheceram. Sócrates, com todo o 

seu heroísmo moral, nunca se levantou acima do 

pressuposto de que a impiedade deveria ser punida 

com a morte. Em sua defesa diante de seus juízes, ele 

diz: 

 
Meu dever é convencê-lo, se eu puder; mas você jurou 

seguir suas próprias convicções ao julgar de acordo com 

a lei — não fazer com que as leis se curvem à sua 

parcialidade. E é seu dever fazer isso. Portanto, não exija 

de mim procedimentos desonrosos em relação a mim 

mesmo e ímpios em relação a você, especialmente em 

um momento em que eu mesmo refuto uma acusação de 



impiedade apresentada por Mileto (Grote, History of 

Greece, VIII. 656). 

 

Todas as nações pagãs concordaram plenamente que o 

Estado tinha o direito de regular todos os assuntos 

relacionados à religião; e o cidadão era obrigado a 

obedecer. 

 

Desde cedo os Cristãos declararam e ampliaram a 

liberdade religiosa. O sangue da perseguição trouxe à 

tona essa doutrina. Tertuliano ousadamente diz aos 

pagãos que todo mundo tem o direito natural e 

inalienável de adorar a Deus de acordo com sua própria 

consciência. Suas palavras são: 
 

No entanto, é um direito humano fundamental. um 

privilégio da natureza, que todo homem deve adorar de 

acordo com suas próprias convicções; a religião de um 

homem não prejudica nem ajuda outro homem. Isto é 

certamente nenhuma parte da religião obrigará a religião 

— à qual o livre-arbítrio e a força não devem nos levar 

— as vítimas do sacrifício mesmo sendo exigidas de 

uma mente disposta. Você não prestará nenhum serviço 

real a seus deuses, obrigando-nos a sacrificar. Pois eles 

não podem ter desejos de oferendas dos que não 

desejam, a menos que sejam animados por um espírito 

de disputa, que é algo totalmente indiviso (Tertuliano, ad 

Scapulam c. 2). 

 

Justino Mártir afirmou opiniões semelhantes (Apol. I.c. 

2. 4, 12), e mais tarde Lactâncio diz: 

 



A religião não pode ser imposta pela força; o assunto 

deve ser levado a cabo por palavras e não por golpes, 

para que a vontade seja afetada. Tortura e piedade são 

amplamente diferentes; nem é possível que a verdade se 

una à violência, ou a justiça à crueldade. Nada é tanto 

uma questão de livre arbítrio quanto religião (Lactantius, 

Instit. Div. V. 20). 

 

O Dr. Baur, comentando essas declarações, diz: 

 
É notável como os apologistas Cristãos mais antigos, em 

defesa da fé cristã, foram levados a afirmar o princípio 

protestante de liberdade de fé e consciência como um 

atributo inerente à concepção de religião contra seus 

oponentes pagãos (Baur, Gesch der Christl. Kirche 428). 

 

Hase diz: 

 
Assim, a igreja provou, em um tempo de poder arbitrário 

ilimitado, o refúgio da liberdade popular e os santos 

assumiram a parte dos tribunos do povo (Hase, Church 

History, sec. 117, p. 161, 7ª edição). 

 

Este dificilmente é um princípio doutrinário 

Protestante, mas pertence aos Batistas. Os Protestantes 

estão prontos demais para perseguir. 

 

Quando Constantino, após a vitória da Ponte Milviana, 

no Tibre, em 27 de outubro de 312, tornou-se 

imperador, emitiu um decreto de tolerância. O famoso 

edito de Milão foi publicado por Constantino e Licínio. 

É de tanta importância que a lei seja aqui transcrita na 

íntegra. É o seguinte: 



Percebendo há muito tempo que a liberdade religiosa 

não deve ser negada, mas que deve ser concedida ao 

julgamento e desejo de cada indivíduo de cumprir seus 

deveres religiosos de acordo com sua própria escolha, 

tínhamos ordenado que todo homem, tanto Cristão como 

outros, devem preservar a fé de sua própria seita e 

religião. Mas como neste rescrito, no qual muita 

liberdade lhes foi concedida, muitas e várias condições 

pareciam claramente adicionadas, algumas delas, pode 

ser, depois de um pouco retiradas de tal observância. 

Quando eu, Constantine Augustus e eu, Licinna 

Augustua, fomos auspícios favoráveis a Milão e levamos 

em consideração tudo o que pertencia ao bem-estar e 

prosperidade comuns, decidimos entre outras coisas, ou 

melhor, antes de tudo, fazer decretos que parecessem em 

muitos aspectos, para o benefício de todos; ou seja, 

aqueles que devem preservar reverência e piedade para 

com a divindade. Resolvemos, ou seja, conceder aos 

Cristãos e a todos os homens liberdade para seguir a 

religião que eles escolherem, para que qualquer 

divindade celestial existente possa ser propícia para nós 

e para todos os que vivem sob nosso governo. 

Determinamos, portanto, com um propósito sólido e 

correto, que a liberdade não deve ser negada a ninguém, 

escolher e seguir a observância religiosa dos Cristãos, 

mas que a cada um deve ser dada liberdade para dedicar 

sua mente à aquela religião que ele pode pensar adaptada 

a si mesmo, a fim de que a Deidade possa nos mostrar 

em todas as coisas seus cuidados e favor habituais. Era 

apropriado escrevermos que este é o nosso prazer, que 

aquelas condições completamente excluídas que estavam 

contidas em nossa carta anterior sobre os Cristãos que 

foram enviadas à sua devoção, tudo o que parecia muito 

severo e estranho à nossa brandura podem ser anuladas, 

e que agora todo aquele que tem o mesmo desejo de 



observar a religião dos Cristãos pode fazê-lo sem 

molestar. Resolvemos comunicar isso da maneira mais 

completa aos seus cuidados, para que você saiba que 

concedemos a esses mesmos Cristãos liberdade total 

para observar sua própria religião. Visto que isso lhes foi 

concedido livremente, a tua devoção percebe que a 

liberdade é concedida a outros também que desejam 

seguir suas próprias observâncias religiosas; sendo 

claramente de acordo com a tranqüilidade de nossos 

tempos, que cada um tenha a liberdade de escolher e 

adorar qualquer divindade que deseje. Isso foi feito por 

nós para que não pareçamos de forma alguma 

discriminar qualquer categoria religiosa. E decretamos 

ainda mais em relação aos Cristãos, que seus lugares, 

nos quais estavam acostumados a se reunir, e a respeito 

dos quais na carta anterior enviada à tua devoção um 

comando diferente foi dado, se parece que alguém os 

comprou também do nosso tesouro ou de qualquer outra 

pessoa, será restituído aos referidos Cristãos, sem exigir 

dinheiro ou qualquer outro equivalente, sem demora ou 

hesitação. Se acontecer de ter recebido esses locais como 

um presente, eles devem restaurá-los o mais rápido 

possível para esses mesmos Cristãos; com o 

entendimento de que, se aqueles que compraram esses 

lugares, ou aqueles que os receberam, exigem algo da 

nossa recompensa, podem recorrer ao juiz do distrito, 

essa provisão pode ser feita por nossa clemência. Todas 

essas coisas devem ser concedidas à sociedade cristã por 

seus cuidados imediatamente e sem demora. E, como se 

sabe, os Cristãos mencionados possuíam não apenas 

esses lugares em que estavam acostumados a se reunir, 

mas também outros lugares, pertencentes não a 

indivíduos entre eles, mas à sociedade como um todo, ou 

seja, à sociedade dos Cristãos, você ordenará que tudo 

isso, em virtude da lei que declaramos acima, seja 



restaurado, sem qualquer hesitação, para esses mesmos 

Cristãos; isto é, para sua sociedade e congregação; a 

disposição acima mencionada é obviamente observada, 

que aqueles que os restauram sem preço, como dissemos 

antes, podem esperar indenização de nossa recompensa. 

Em todas essas coisas, para o interesse da sociedade de 

Cristãos acima mencionada, você deve usar a máxima 

diligência, a fim de que nosso comando possa ser 

rapidamente cumprido, e que também nisso, por nossa 

clemência, seja possível prever tranquilidade comum e 

pública. Pois, dessa maneira, como dissemos antes, o 

favor divino a nós, que já experimentamos em muitos 

assuntos, continuará seguro por todo o tempo. E que os 

termos desta ordenança graciosa possam ser conhecidos 

por todos, espera-se que o que escrevemos seja 

publicado em todos os lugares por você e levado ao 

conhecimento de todos, a fim de que essa graciosa 

ordenança permaneça desconhecida para ninguém 

(Eusébio, The Church History, X. 5). 

 

Sobre este decreto, Mason diz: 

 
É o primeiro anúncio dessa doutrina, que agora é 

considerada a marca e o princípio da civilização, o 

fundamento da liberdade sólida, a característica da 

política moderna. Em sentenças vigorosas e perspicazes, 

estabelece perfeita liberdade de consciência, a escolha 

irrestrita da religião (Mason, Persecution of Dioclesian, 

327). 

 

Uma religião forçada não é religião. Infelizmente, os 

sucessores de Constantino desde a época de Teodósio, 

o Grande (385-395), forçaram a religião cristã à 

exclusão de todas as outras; e não apenas isso, mas eles 



impuseram a chamada ortodoxia, com exclusão de toda 

forma de dissidência, que foi punida como um crime 

contra o Estado. A absoluta liberdade de religião e de 

culto é um fato logicamente impossível no sistema de 

estado da igreja. O governo do império Romano era 

absoluto demais para abandonar a supervisão da 

religião, de modo que o edito de Constantino era 

apenas temporário. Além disso, o crescente poder do 

episcopado se encaixava no sistema monárquico. 

Muitos dos bispos e monges eram “homens vestidos de 

preto, vorazes como elefantes e insaciosamente 

sedentos, mas escondendo sua sensualidade sob uma 

palidez artificial”. 

 

O primeiro sangue de hereges derramado por um 

príncipe Cristão foi por Maximus, 385 D.C., na cidade 

espanhola de Treves. Esse ato foi aprovado pelos 

bispos, com uma única exceção, mas as igrejas Cristãs 

recuaram com horror. 
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CAPÍTULO III 

 

A LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO 

 
Igrejas Incorruptíveis — O Testemunho de Bunsen — As Igrejas 

Montanistas — Seu Anabatismo — A Propagação do Movimento 

— As Igrejas Novacianas — Robinson os remonta à Reforma — 

Eles foram chamados Anabatistas — As Igrejas Donatistas — 

Sua Origem — Batismo Infantil Rejeitado — Bento — Lincoln — 

Agostinho — Liberdade de Consciência — Neandro — Atitude 

em relação à liberdade — Protesto 

 

A princípio, havia unidade em doutrinas e práticas 

fundamentais. Passo a passo, algumas igrejas se 

afastaram dos velhos caminhos e procuraram muitas 

invenções. A disciplina tornou-se relaxada e as pessoas 

de influência foram autorizadas a seguir um curso de 

vida que não teria sido tolerado pela antiga disciplina. 

Os tempos mudaram e algumas das igrejas mudaram 

com o tempo. Havia aqueles que tinham coceira nos 

ouvidos e procuravam novidades. O dogma da 

regeneração batismal foi aceito cedo por muitos, e os 

homens procuraram que seus pecados fossem lavados 

na água e não no sangue de Cristo. Os ministros 

tornaram-se ambiciosos pelo poder e pisotearam a 

independência das igrejas. As igrejas se conformavam 

aos costumes do mundo e aos prazeres da sociedade. 

 

Havia, no entanto, igrejas que não eram corrompidas, e 

havia homens fiéis que levantaram suas vozes contra o 

afastamento da prática apostólica. Serão relatados 



alguns dos primeiros restauradores
11

 que ofereceram 

seu protesto
12

 e chamaram o povo de volta à 

simplicidade do evangelho. 

 

O cavaleiro Christian Charles Bunsen, enquanto 

embaixador da Prússia em Londres, caminhava na luz e 

respirava a atmosfera de uma era mais pura, realizou 

uma comunhão com as igrejas primitivas. Ele usou 

estas palavras sinceras: 

 
Afaste a ignorância, os mal-entendidos e as falsificações, 

e a verdade nua permanece; não um espectro, graças a 

Deus, com cuidado para ser velado; mas uma imagem da 

beleza divina radiante com a verdade eterna! Derrube as 

barreiras que nos separam da comunhão da igreja 

primitiva — quero dizer, liberte-se da letra das fórmulas 

posteriores, cânones e abstrações convencionais — e 

você se move sem restrições no oceano aberto da fé; 

você mantém comunhão com os espíritos dos heróis da 

antiguidade cristã; e você é capaz de rastrear o fluxo da 

                                                           
11

 O Autor faz uma implicação teológica à palavra reformadores; para o 
português foi cabível utilizar outra semelhante, pois o sentido de 
reformadores é ligado ao liberalismo, progessos e transformações 
pelos aspectos que aconteceram na Reforma; o que obviamente não 
foi esse o sentido do contexto desses homens fiéis aqui apresentado, 
pois não havia necessidade de transforma algo se o fator era apenas 
manter a pureza da doutrina dos apóstolos. 
12

 O relato do autor anteriormente demonstra uma parcialidade das 
igreja, pois somente algumas permitiram que ensinos falsos entrasse 
em sua comunhão. Ele também frisa que a independência estaria 
entrando em colapso e sua intenção de chamar de protesto está ligado 
ao âmbito de pessoas e não de igreja, ou seja, enquanto permutava o 
engano era necessário que os fiéis saísse desse meio e se reunisse com 
aqueles que mantinham também as doutrinas dos apóstolos para 
propagar a verdade do evangelho ao povo. 



unidade, que percorre dezoito séculos, apesar das rochas 

e das areias movediças (Bunsen, Hippolytus, 4). 

 

O primeiro protesto no caminho da separação das 

crescentes corrupções da época foi o movimento das 

igrejas Montanistas. Esse Montanos, o líder, era um 

frígio, que surgiu por volta do ano 156 D.C.. O 

advogado mais distinto do montanismo foi Tertuliano, 

que adotou e defendeu suas opiniões. Eles sustentavam 

que a ciência e a arte, toda educação mundana ou 

forma de vida gay, deveriam ser evitadas, porque essas 

coisas pertenciam ao paganismo. A coroa da vida era o 

martírio. A vida religiosa que eles consideravam 

austera. Contra um pecado mortal, a igreja deve se 

defender, excluindo corretamente quem o cometeu, 

pois a santidade
13

 da igreja era simplesmente a 

santidade dos membros. Com tais princípios, eles não 

poderiam deixar de entrar em conflito com o 

Cristianismo popular da época. A substância das 

contendas
14

 dessas igrejas era para uma vida do 

Espírito. Não era uma nova forma de Cristianismo; foi 

uma recuperação do antigo, a igreja primitiva colocada 

contra as óbvias corrupções do Cristianismo atual. A 

igreja antiga exigia pureza; a nova igreja fez uma 

                                                           
13

 Uma referência direta à pureza da doutrina; se ela for pura seus 
membros também serão puros. 
14

 Estariam mesmo com certas atitudes da carnalidade? O sentido aqui   
inclui uma diposição para a perseverança da doutrina, bem como a 
aceitação e aplicação da dispiclina. As questões relacionados a ela 
eram mais importantes, a ponto de exprimir certas contendas 
relacionados à igreja para que não corrompesse a doutrina. É que claro 
em toda a história da igreja sempre houve certas contendas, mas 
nunca a ponto de desprezar a doutrina e a disciplina. 



barganha com o mundo e se organizou 

confortavelmente com ele, e eles, portanto, romperam 

com ele (Moeller, Montanism in Schaff-Herzog 

Encyclopedia, III. 1562).  

 

O argumento deles não era tanto de doutrina, mas de 

disciplina. Eles insistiram em que aqueles que “haviam 

abandonado” a verdadeira fé deveriam ser rebatizados, 

porque haviam negado a Cristo e deviam ser batizados 

novamente. Por esse motivo, foram denominados 

“Anabatistas” e alguns de seus princípios reapareceram 

no Anabatismo (Schaff, História da Igreja Cristã, II. 

427). O batismo infantil ainda não era um dogma, e 

sabemos que foi rejeitado pelos montanistas. 

Tertuliano pensou que apenas os adultos deviam estar 

imersos. Os Montanistas estavam profundamente 

enraizados na fé, e seus oponentes admitiram que 

haviam recebido as Escrituras inteiras do Antigo e do 

Novo Testamentos, e eram sólidos em seus pontos de 

vista sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo (Epifânio, 

Hoer, XLVIII. 1). Eles rejeitaram o episcopado e o 

direito da alegação do bispo de exercer o poder das 

chaves. 

 

O movimento se espalhou rapidamente pela Ásia 

Menor e Norte da África, e por um tempo na própria 

Roma. Apelou muito poderosamente aos moralistas 

mais severos, disciplinadores mais rigorosos e mentes 

mais piedosas entre todos os Cristãos. O Montanismo 

tinha a vantagem de reivindicar a revelação divina por 

princípios mais rígidos. O Montanismo causou tanta 

agitação na Ásia Menor, antes do final do segundo 



século, que vários conselhos foram convocados contra 

ele e, finalmente, todo o movimento foi oficialmente 

condenado. Mas o Montanismo continuou por séculos 

e finalmente ficou conhecido sob outros nomes 

(Eusébio, The Church History, 229 nota 1 pelo Dr. 

McGiffert). Na Frígia, os Montanistas entraram em 

contato com, e provavelmente em verdadeira 

comunhão com os Paulicianos. Sabemos que eles ainda 

existiam no ano de 722 (Theophanes, 617. Bond ed.). 

A ascensão das igrejas Novacianas foi outro 

afloramento da antiga luta entre a negligência e a 

disciplina estrita. No ano de 250, os Novatos se 

opuseram veementemente à eleição de Cornélio como 

pastor da igreja em Roma. Novaciano declarou que não 

desejava o cargo, mas implorou pela pureza da igreja. 

A eleição de Cornélio prevaleceu, e Novaciano levou 

muitas igrejas e ministros com ele em seu protesto. A 

vasta extensão do movimento Novaciano pode ser 

aprendida com os autores que escreveram contra ele e 

com as várias partes do império Romano em que 

floresceram. 

 

Essas igrejas continuaram a florescer em muitas partes 

da Cristandade por seis séculos (Walch, Historic der 

Ketzereyen, II. 220). Robinson traça uma continuação 

deles até a Reforma e a ascensão do movimento 

Anabatista. “Um grande número seguiu seu exemplo 

(de Novaciano)”, diz ele, “e em todo o Império as 

igrejas puritanas foram constituídas e floresceram por 

duzentos anos subsequentes. Depois, quando as leis 

penais os obrigaram a espreitar nas esquinas e a adorar 

a Deus em particular, eles foram distinguidos por uma 



variedade de nomes, e uma sucessão deles continuou 

até a Reforma” (Robinson, Ecclesiastical Researches, 

126. Cambridge, 1792). 

 

Por causa da pureza de suas vidas, eles foram 

chamados de Cátaros, isto é, os puros. “O que é ainda 

mais”, diz Mosheim, “eles rebatizaram os católicos que 

chegaram até eles” (Mosheim, Institutos de História 

Eclesiástica I. 203. Nova York, 1871). Desde que eles 

batizaram aqueles que vieram a eles de outras 

comunhões, eles foram chamados Anabatistas. O 

quarto Concílio de Latrão decretou que esses 

rebatizadores fossem punidos com a morte. 

Consequentemente, Albanus, um ministro zeloso e 

outros, foram punidos com a morte. Eles eram, diz 

Robinson, “Batistas trinitários”. Eles mantiveram a 

independência das igrejas; e reconheceu a igualdade de 

todos os pastores em relação à dignidade e autoridade. 

 

Os Donatistas surgiram na Numídia, no ano 311, e 

logo se estenderam pela África. Eles ensinaram que a 

igreja deveria ser um corpo santo. Crespin, um 

historiador francês, diz que eles tinham as seguintes 

opiniões: 

 
Primeiro, para a pureza dos membros da igreja, 

afirmando que ninguém deve ser admitido na igreja, a 

não ser os que são visivelmente verdadeiros crentes e 

verdadeiros santos. 

 

Segundo, pela pureza da disciplina da igreja. 

 

Terceiro, pela independência de cada igreja. 



Quarto, eles batizaram novamente aqueles cujo primeiro 

batismo tinham motivos para duvidar. Eles foram 

consequentemente denominados rebatizadores e 

Anabatistas. 

 

Nos seus primeiros escritos históricos, David Benedict, 

o historiador Batista, escreveu com muita cautela o 

caráter denominacional dos Donatistas. Ele 

acompanhou de perto as declarações de outros 

escritores em sua história; mas em seus últimos dias, 

ele entrou nas fontes originais e produziu um livro 

notável chamado “História dos Donatistas” 

(Pawtucket, 1875). Nesse livro, ele se retira de sua 

posição sem compromisso e as classifica como 

Batistas. Ele mostra livremente de Agostinho e Optato, 

que eram contemporâneos, que os Donatistas 

rejeitaram o batismo infantil e eram congregacionais 

em sua forma de governo. 

 

O Dr. Heman Lincoln discordou de algumas das 

conclusões do Dr. Benedict e as considerou 

fantasiosas. Mas que eles mantinham alguns princípios 

Batistas, ele não duvidava. Ele diz: 

 
É evidente que os Donatistas mantiveram, em algum 

período de sua história, muitos dos princípios que são 

considerados axiomas pelos Batistas modernos. Em sua 

história posterior, depois de uma disciplina severa de 

perseguição, eles mantiveram, como verdades 

fundamentais, absoluta liberdade de consciência, o 

divórcio entre igreja e estado e uma associação 

regenerada da igreja. Esses princípios, em cuja defesa 

eles sofreram o martírio, juntamente com sua prática 



uniforme de imersão, os colocam em estreita afinidade 

com os Batistas (Lincoln, The Donatists. In The Baptist 

Review, 358, julho de 1880). 

 

Esta é a posição de um extremo conservador. Talvez o 

Dr. Lincoln tenha subestimado a coloração que os 

inimigos dos Donatistas deram à controvérsia, e ele 

certamente não deu o devido crédito ao que Agostinho 

diz sobre o batismo infantil em sua oposição a eles. Foi 

afirmado que alguns dos Donatistas enfatizavam 

demais a eficiência do batismo e afirmavam o 

episcopado. Isso, no entanto, é uma questão de 

controvérsia sem grande interesse, e aqui não nos 

interessa. 

 

O governador Henry D'Anvers realmente observa: 

 
O terceiro e quarto livros de Agostinho contra os 

Donatistas demonstraram que eles negavam o batismo 

infantil, em que ele manteve o argumento do batismo 

infantil contra eles com grande zelo, reforçando-o com 

severos argumentos (D'Anvers, A Treatise on Baptism. 

223, Londres, 1674). 

 

Agostinho faz os Donatistas Anabatistas (Migne, 

Patrologis Lat., XLII.). A forma do batismo, de acordo 

com Optato, era imersão. Lucas Osiander, professor e 

chanceler da Universidade de Tubingen, escreveu um 

livro contra os Anabatistas, em 1605, no qual diz: 

“Nossos Anabatistas modernos são os mesmos que os 

Donatistas da antiguidade” (Osiander, Epist. cent. 16. 

175. Wittenberg, 1607). Esses moralistas rígidos, no 

entanto, não se consideravam Anabatistas; pois eles 



pensavam que havia um Senhor, uma fé, um batismo e 

que eram deles (Albaspinae, Observat. In Optatus, i). 

Eles não levaram em conta o batismo de outras pessoas 

e afirmaram que eram erroneamente chamados de 

Anabatistas. 

 

Os Donatistas defendiam a liberdade de consciência e 

se opunharam ao poder perseguidor da Igreja do 

Estado. Eles eram, diz Neander, “a divisão de igreja 

mais importante e influente que devemos mencionar 

neste período” (Neander, General History of the 

Christian Religion and Church, III. 258). Neander 

continua: 
 

Aquilo que distingue o presente caso é a reação, 

procedendo da essência da igreja Cristã, e convocou, 

neste caso, em uma ocasião peculiar, contra a confusão 

dos elementos políticos do fim eclesiástico; em que 

ocasião, pela primeira vez, as idéias das quais o 

Cristianismo, em oposição à religião papal do estado, 

tornara os homens distintamente conscientes, tornaram-

se um objeto de disputa dentro da própria igreja Cristã 

— as idéias sobre universal, inalienável direitos 

humanos; a respeito da liberdade de consciência; sobre 

os direitos de livre convicção religiosa. 

 

Assim, o bispo Donatus, de Cartago, em 347, rejeitou 

os comissários imperiais Paulus e Marcarius, com a 

aclamação: “Quid est imperatori cum eccleaia?
15

” 

(Optatus, Milev., De Schismati Donat. 1. iii. c. 3). E, 

de fato, o imperador não deveria ter nada a ver com o 
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controle da igreja. O bispo Donatista Petilian, na 

África, contra quem Agostinho escreveu, apelou a 

Cristo e aos apóstolos que nunca perseguiram. “Você 

pensa”, diz ele, “para servir a Deus nos matando com 

sua mão? Erra, se vós, pobres mortais, pensam assim; 

Deus não tem carrascos para sacerdotes. Cristo nos 

ensina a suportar o errado, a não vingá-lo”. O bispo 

Donatista Gaudentius diz: “Deus nomeou profetas e 

pescadores, não príncipes e soldados, para espalhar a 

fé”. 

 

A posição desses Cristãos não era apenas um protesto, 

mas um apelo. Foi um protesto contra as crescentes 

corrupções e mundanismo daquelas igrejas que 

tristemente se afastaram da fé na doutrina e na 

disciplina; foi um apelo, uma vez que foram 

fervorosamente chamados de volta à pureza da vida e à 

simplicidade apostólica. Durante os dias de trevas, sua 

voz não foi abafada, e não havia o desejo de um povo 

ficar diante de Deus. Difamados, eles sofreram com 

paciência; insultados, eles não insultaram; e a herança 

dessas pessoas é a liberdade de consciência para um 

mundo. Todos são mártires de Deus. 
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CAPÍTULO IV 

 

IGREJAS PAULICIANAS E BOGOMILAS 

 
As fontes de informação — os gregos, os armênios — “a chave 

da verdade” — a origem apostólica — eles rejeitaram outras 

comunhões — a história de Constantino — a conexão dos 

maometanos — os sabianos — os números dos paulicianos — 

liberdade religiosa — O Estado Livre de Teprice — Entre os 

Albigenses na França — Perseguido — Conybeare por Sucessão 

Batista — Justin A. Smith — Espalhados amplamente na Europa 

— Os Paulicianos Não Manichaeanos — Suas Doutrinas — O 

Sínodo de Arras — Uma Confissão de Fé — Os Adopcionistas - 

A Forma do Batismo — Marcarius — A Igreja Oriental — Os 

Bogomils — Brockett — Suas Perseguições — A Forma do 

Batismo 

 

Deve-se lamentar que a maioria das informações sobre 

os Paulicianos venha através de seus inimigos. As 

fontes são duplas. A primeira fonte é a dos escritores 

Gregos Photius (Adv. Recentiores Manichaeans. 

Hamburgo 1772) e Petros Sikeliotes (Historia 

Manichaeorum qui Pauliciani. Ingolstadt, 1604), 

conhecida há muito tempo e usada por Gibbon na 

preparação do brilhante quinquagésimo quarto capítulo 

de sua história. Pouco foi adicionado a partir dessa 

fonte desde então. Os relatos são profundamente 

preconceituosos e, embora Gibbon suspeitasse da 

malícia e do veneno desses escritores e expusesse 

grande parte da malignidade expressa por eles, ele às 

vezes era enganado pelos fatos. Ele não possuía a 

totalidade das informações necessárias para um 

completo delineamento de sua história. 

 



A segunda fonte de informação sobre os Paulicianos é 

a Armênia em sua origem e foi recentemente trazida à 

luz e ilustrada. Havia um livro antigo dos Paulicianos 

chamado “Chave da Verdade”, mencionado por 

Gregory Magistos, no século XI. Felizmente, o Sr. 

Fred C. Conybeare, M. A., ex-membro da University 

College, Oxford, estava muito interessado em assuntos 

na Armênia. Ele esteve pela segunda vez naquele país, 

em 1891, em busca de documentos ilustrativos da 

história dos Paulicianos. Ele caiu sobre uma cópia da 

“Chave da Verdade” na Biblioteca do Santo Sínodo, 

em Edjmiatzin. Ele recebeu uma cópia em 1893; e o 

texto com tradução para o inglês foi impresso pelo Sr. 

Conybeare em 1898. Ele também acompanhou o texto 

com dados importantes recebidos de histórias 

Armênias e de outras fontes. Como se pode julgar, essa 

não é apenas uma fonte nova, mas muito importante de 

informação. É permitido aos Paulicianos, por fim, 

implorar, em certa medida, por si mesmos. Somos 

capazes, portanto, praticamente de reconstruir a 

história Pauliciana. 

 

As igrejas Paulicianas eram de origem apostólica e 

foram plantadas na Armênia no primeiro século. 

“Através de Antioquia e Palmira, a fé deve ter se 

espalhado na Mesopotâmia e na Pérsia; e nessas 

regiões se tornou a base da fé, como está espalhada nas 

montanhas de Touro até Ararat. Essa era a forma 

primitiva do Cristianismo. As igrejas na cordilheira de 

Touro formavam um imenso recesso ou barragem 

circular, na qual fluía a fé Pauliciana primitiva para ser 

capturada e mantida por séculos, por assim dizer, um 



remanso principal por séculos” (edição de Bury da 

Gibbon's History, VI. 543). O centro mais antigo do 

Cristianismo na Armênia estava em Taron, que era o 

lar e a base constantes das operações dos Paulicianos. 

 

Eles alegaram que eram de origem apostólica. “A 

chave da verdade” diz: 

 
Vamos então nos submeter humildemente à santa igreja 

universal e seguir suas obras que agiram com uma mente 

e uma fé e nos ensinaram. Pois ainda recebemos na única 

época apropriada o santo e precioso mistério de nosso 

Senhor Jesus Cristo e do Pai Celestial: — ou seja, na 

época do arrependimento e da fé. Como aprendemos 

com o Senhor da igreja universal e apostólica, 

prosseguimos: e estabelecemos com perfeita fé aqueles 

que (até então) não têm o batismo sagrado (margem, ou 

seja, latinos, gregos e armênios, que não são batizados); 

antes, nem provei do corpo ou bebi do sangue santo de 

nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, de acordo com a 

Palavra do Senhor, devemos primeiro trazê-los à fé, 

induzi-los a se arrepender e dar (Margem, Batismo) a 

eles (pp. 76, 77). 

 

Sobre esse ponto, Adeney diz: “Portanto, é bastante 

discutível que eles devam ser considerados como 

representando a sobrevivência de um tipo mais 

primitivo de Cristianismo” (Adeney, The Greek and 

Eastern Chronicles, 217). Ele ainda diz: “Antigos 

Batistas orientais, essas pessoas eram em muitos 

aspectos protestantes
16

 antes do protestantismo” 

(Adeney, The Greek and Eastern Chronicles, 219). 
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Os Paulicianos não reconheceram pessoas de outras 

comunhões como pertencentes às igrejas. “Nós não 

pertencemos a estes”, disseram eles. “Há muito tempo 

eles quebraram a conexão com a igreja e foram 

excluídos”. Esse é o testemunho de Gregory Magistos, 

1058 D.C., cuja história é uma das principais fontes de 

informação. 

 

Só podemos tocar levemente em alguns eventos 

relacionados à sua história. A história da conversão de 

Constantino, 660 D.C., é interessante. Este jovem 

Armênio abrigou um diácono Cristão que estava 

fugindo das perseguições Maometanas. Em troca de 

sua bondade, ele recebeu uma cópia do Novo 

Testamento. “Esses livros tornaram-se a medida de 

seus estudos e a regra de sua fé; e os católicos, que 

contestaram sua interpretação, reconheceram que seu 

texto era genuíno e sincero. Mas ele se apegou com 

devoção peculiar aos escritos e ao caráter de Paulo e ao 

povo. O nome de Paulicianos é derivado por seus 

inimigos de algum líder desconhecido, mas estou 

confiante de que eles se glorificaram em sua afinidade 

com o apóstolo dos gentios” (Gibbon, O Declínio e 

Queda do Império Romano, V. 386). 

 

Constantino sentiu que foi chamado para defender e 

restaurar o Cristianismo primitivo; impressionado com 

os escritos de Paulo, ele tomou o nome de um de seus 

seguidores, Silvanus; e as igrejas fundadas por ele 

receberam nomes das congregações primitivas. Todo o 

povo foi chamado Pauliciano do apóstolo. Essas 

declarações da simplicidade apostólica desses Cristãos 



devotos contam mais maneiras, costumes e doutrinas 

do que volumes de relatos preconceituosos deixados 

por seus inimigos. Com Paulo como guia, eles não 

poderiam estar muito distantes da verdade do Novo 

Testamento. 

 

O professor Wellhausen, em sua vida de Mohammed 

(Encyclopedia Britannica, XVI. 571, 9ª Edição), 

apresenta um relato mais interessante dos Batistas do 

deserto Siro-Babilônico. Ele diz que eles eram 

chamados Sabianos, Batistas e que praticavam as 

formas primitivas do Cristianismo. De fato, “Sabiano” 

é uma palavra em árabe que significa “Batista”. Eles 

literalmente se encheram de seus membros Síria, 

Palestina e Babilônia (Renan, Life de Jesus, cap. XII). 

Eles estavam fora da linha do avanço principal do 

Cristianismo e foram deixados intocados em sua 

simplicidade primitiva. Deles Mohammed derivou 

muitos de seus aspectos externos. A importância disso 

não deve ser subestimada. “Dificilmente pode ser 

errado concluir”, continua o Prof. Wllhausen "Que 

essas testemunhas sem nome do Evangelho, não 

mencionadas na história da igreja, espalharam a 

semente da qual brotou o germe do Islã". Esses cristãos 

eram os Paulicianos. 

 

Essa parte da história explica um fato que até agora era 

difícil de entender. Os imperadores haviam decidido 

expulsar os Paulicianos de seus domínios. Eles se 

refugiaram “nos domínios Maometanos em geral, onde 

eram tolerados e onde seu próprio tipo de crença nunca 

deixava de ser considerado ortodoxo”. Isso 



aprendemos com João, o Filósofo. Os árabes, desde o 

ano 650, desafiaram com sucesso a influência Romana 

na Armênia. A mesma proteção, provavelmente, 

preservou as igrejas Paulicianas por muitas eras. É 

certo que os Paulicianos eram fiéis aos árabes e que os 

Maometanos não os falharam na hora do julgamento. 

 

O número de Paulicianos aumentou constantemente e 

logo atraíram a atenção de seus inimigos. No ano de 

690, Constantino, seu líder, foi apedrejado até a morte 

pelo comando do imperador; e o sucessor de 

Constantino foi queimado até a morte. A imperatriz 

Teodora instituiu uma perseguição na qual se diz que 

cem mil Paulicianos na Armênia Grega perderam a 

vida. 

 

Os Paulicianos, no século IX, se rebelaram contra seus 

inimigos, expulsaram Michael III e estabeleceram na 

Armênia o estado livre de Teprice. Este é um local 

conhecido, a cerca de 120 quilômetros de Sivas, no rio 

Chalta. Eles deram absoluta liberdade de opinião a 

todos os seus habitantes (Evans, Historical View of 

Bosnia, 30). Da capital desse estado livre, chamado 

Teprice, saíram vários missionários para converter as 

tribos eslavas da Bulgária, Bósnia e Servia à fé 

Pauliciana. Isso é afirmado positivamente por 

Sikeliotes. Grande foi o sucesso deles — tão grande 

que uma grande parte dos habitantes do estado livre 

migrou para o que eram então estados independentes 

além do controle do imperador. O estado de Teprice 

durou cento e cinquenta anos, quando foi superado 

pelos sarracenos. Ao redor deles havia perseguições 



por causa da consciência — eles mesmos haviam 

perdido cem mil membros por perseguições no reinado 

de Theodora -, e ali havia um abrigo oferecido a todos 

os credos e incrédulos. Essa é uma peculiaridade 

Batista impressionante. 

 

Os Batistas sempre estabeleceram liberdade religiosa 

quando tiveram oportunidade. Conybeare, falando dos 

Paulicianos, justamente comenta: 

 
E um ponto a seu favor deve ser notado, e é isso: o 

sistema deles era, como o dos Cátaros Europeus, em sua 

idéia e concepção básicas alheias à perseguição; pois ser 

membro dependia do batismo, procurado 

voluntariamente, mesmo com lágrimas e súplicas, pelo 

adulto fiel e penitente. Em uma igreja assim, não havia 

como atrair os relutantes. Pelo contrário, todo o objetivo 

do escrutínio, ao qual o candidato ao batismo foi 

submetido, era garantir que seu coração e inteligência 

fossem conquistados e se proteger contra a conformidade 

meramente externa, que é tudo o que um perseguidor 

pode esperar impor. Esse foi um dos piores resultados do 

batismo infantil, que ao tornar mecânico e externo a 

filiação à igreja cristã, tornou-a barata; e assim abriu o 

caminho do perseguidor (Conybeare, The Key of Truth, 

xii). 

 

No ano de 970, o imperador John Tzimisces transferiu 

alguns dos Paulicianos para a Trácia e concedeu-lhes 

liberdade religiosa; e é reconhecido que eles eram fiéis 

aos seus interesses. No início do século VIII, suas 

doutrinas foram introduzidas e espalhadas por toda a 



Europa, e seus princípios logo atingiram 

profundamente o solo estrangeiro. 

 

Foi no país dos Albigenses, nas províncias do sul da 

França, que os Paulicianos foram mais profundamente 

implantados, e aqui mantiveram uma correspondência 

com seus irmãos na Armênia. A fé dos Paulicianos 

“viveu no Languedoc e ao longo do Reno como o 

Cristianismo submerso dos Cátaros e, talvez, também 

entre os Valdenses. Na Reforma, esse catarismo vem 

mais uma vez à superfície, particularmente entre os 

chamados, Anabatistas e Cristãos unitários entre quem 

e a igreja mais primitiva 'A Chave da Verdade' e o 

Ritual cátaro de Lyon nos fornecem os dois grandes 

elos de conexão” (Key of Truth, x). 

Eles foram perseguidos pelos papas; e todos os traços 

literários e outros deles, na medida do possível, foram 

destruídos. Mas “as assembleias visíveis dos 

Paulicianos, de Albigense, foram extirpadas pelo fogo 

e pela espada; e o restante sangrento escapou por fuga, 

ocultação ou conformidade Católica. No estado, na 

igreja e até no claustro, uma sucessão latente foi 

preservado dos discípulos de São Paulo, que 

protestaram contra a tirania de Roma, e adotaram a 

Bíblia como regra de fé, e purificaram seu credo de 

todas as visões da teologia gnóstica” (Gibbon, Declínio 

e Queda do Império Romano, V. 398). 

 

Muitos historiadores, além de Gibbon, como Muratori 

e Mosheim, consideram os Paulicianos os precursores 

dos Albigenses e, de fato, como as mesmas pessoas. 

Uma das mais recentes, já citada com frequência, é o 



professor Conybeare, uma das mais altas autoridades 

do mundo em questões Paulicianas. Ele afirma que a 

verdadeira linha de sucessão é encontrada entre os 

Batistas. Ele diz: 

 
A igreja sempre aderiu à idéia de regeneração espiritual 

no batismo, embora ao batizar os bebês há muito se 

tenha ocultado e abandonado a essência dos batismos. 

evangelistas, logo foi esquecido pelas igrejas ortodoxas. 

Atualmente, ouvimos muita discussão sobre a validade 

dos pedidos em inglês, latim e oriental. O estudante 

imparcial da história da igreja não pode deixar de se 

perguntar que nunca ocorreu a nenhum desses polêmicos 

da Igreja da Inglaterra perguntar se, afinal, eles não estão 

disputando uma sombra; se, em suma, eles têm, qualquer 

um deles, ordens reais no sentido primitivo em que 

desejam reivindicar a posse deles. As várias seitas da 

Idade Média que, conhecendo-se simplesmente como 

cristãs, mantinham o batismo em sua forma e significado 

primitivos, recusavam-se a reconhecer como válido o 

batismo infantil das grandes igrejas ortodoxas ou 

perseguidoras; e certamente estavam certos, na medida 

em que doutrina e tradição contam para qualquer coisa. 

Desnecessário dizer que há muito tempo as grandes 

igrejas perderam o batismo genuíno, não podem ter mais 

sacramentos, sacerdócio e, a rigor, não há Cristianismo. 

Se eles voltam a entrar no pálido do Cristianismo, devem 

reparar, não para Roma ou Constantinopla, mas para 

alguns dos círculos obscuros de Cristãos, principalmente 

no Oriente, que nunca perderam a verdadeira 

continuidade do sacramento batismal. Estes são os 

Paulicianos da Armênia, a seita de Bogomil em volta de 

Moscou cujos membros se autodenominam de Cristo, os 

Batistas adultos (aqueles que praticam o batismo de 



adultos) entre os sírios do alto vale do Tigre e, talvez não 

tão certamente, os Popelikanos, os Menonitas e as 

grandes comunidades Batistas da Europa. Essa 

condenação das grandes e chamadas igrejas ortodoxas 

pode parecer dura e pedante, mas não há como escapar 

dela, e nos colocamos no mesmo terreno em que eles 

professam estar. A continuidade do batismo foi mais 

importante nos primeiros séculos da igreja do que a 

continuidade das ordens; tão importante, de fato, que até 

o batismo de hereges era reconhecido como válido. Se a 

reserva foi estabelecida pela sucessão ininterrupta de 

bispos, foi apenas porque uma função do bispo era zelar 

pela integridade do rito iniciático da religião. Quão mal 

os bispos das grandes igrejas cumpriram seu dever, quão 

pouco, de fato, depois do terceiro século eles sequer o 

entenderam, é visto no crescimento incontrolável, a 

partir do ano 300 D.C., do abuso do rito batismal, 

resultante antes por muito tempo em todo o seu confisco 

(Conybeare, The History of Christmas. No American 

Journal of Theology). 

 

O Dr. Justin A. Smith, desde então o editor acadêmico 

do The Standard, Chicago, diz dos Paulicianos: 

 
A soma de tudo isso é que, como alguns pensam, se uma 

sucessão de igrejas Batistas pode ou não ser rastreada 

através dos séculos da Idade Média até o momento em 

que nossa história denominacional em seu sentido estrito 

começa, podemos pelo menos dizer que nossa 

ascendência sobe ao longo de uma linha de descida na 

qual, se houver algum no mundo, o puro Cristianismo 

sobreviveu; e que, entre nossos progenitores Batistas, 

nesse sentido, havia homens e mulheres que tiveram a 

honra conspícua de serem difamados por aqueles cuja 



história prova ter sido adepta dos dois ofícios de 

assassinato e calúnia (Smith, Modern Church History, 

227). 

 

Uma coisa é certa: na Itália, na França e ao longo do 

Reno, os Paulicianos e os Albigenses foram 

encontrados no mesmo território, e não havia grandes 

diferenças entre eles na prática e nas doutrinas. Os 

escritores chegam ao ponto de afirmar que houve uma 

sucessão de igrejas e de interesses. É bem atestado que, 

em meados do século XI, eles eram numerosos na 

Lombardia e Isurbia, mas principalmente em Milão, na 

Itália; e não é menos certo que eles viajaram pela 

França, Alemanha e outros países e, por sua santidade, 

conquistaram um grande número de pessoas comuns 

em sua maneira de pensar. Na Itália, eles se chamavam 

Paternes e Cátaros, e na Alemanha, Gazari. Na França, 

eles eram chamados Albigenses. Eles foram chamados 

búlgaros, principalmente na França, porque alguns 

deles vieram da Bulgária e também eram conhecidos 

com o nome de Boni Homines (Mosheim, Institutos de 

História Eclesiástica, II. 200-202). Seus inimigos 

exaltaram sua piedade. Uma sucessão deles é 

encontrada através da Idade Média. 

 

Os Paulicianos foram acusados de serem maniqueístas, 

e muitos preconceitos foram despertados contra eles 

por esse motivo. “Os Paulicianos”, diz Adeney, “foram 

mais flagrantemente difamados de todas as seitas 

Cristãs” (The Greek and Eastern Chronicles, 216. New 

York, 1908). Os católicos Romanos sempre 

denunciaram os ensinamentos de Marcion com 



hostilidade singular. Agora se sabe claramente que os 

Paulicianos não eram maniqueístas. A Chave da 

Verdade resolve esse assunto (p. 18). Os estudiosos 

Armênios modernos não hesitam em corrigir esse erro 

(Ter Mkittsehain, Die Paulikianer im Byzantinischen in 

Armenien, Leipzig, 1893). Conybeare não tem dúvidas 

sobre o assunto. 

 

Voltando às doutrinas e práticas dos Paulicianos, 

descobrimos que eles faziam uso constante do Antigo e 

do Novo Testamento. Eles não tinham ordens no clero 

que se distinguissem dos leigos por seus modos de 

vida, roupas ou outras coisas; eles não tinham 

conselhos ou instituições similares. Seus professores 

eram da mesma categoria. Eles se esforçaram 

diligentemente pela simplicidade da vida apostólica. 

Eles se opunham a todo culto à imagem praticado na 

Igreja Católica Romana. As relíquias milagrosas eram 

um monte de ossos e cinzas, destituídos de vida e de 

virtude. Eles mantiveram a visão ortodoxa da 

Trindade; e à natureza humana e sofrimentos 

substanciais do Filho de Deus. 

 

As opiniões Batistas prevaleceram entre os 

Paulicianos. Eles sustentaram que os homens devem se 

arrepender e crer, e depois, em idade madura, pedem o 

batismo, que por si só os admitiu na igreja. “É 

evidente”, observa Mosheim, “eles rejeitaram o 

batismo de crianças”. Eles batizaram e rebatizaram por 

imersão. Eles teriam sido levados aos Anabatistas 

(Allix, The Ecelesiastical History of the Ancient 

Igrejas of Piedmont. Oxford, 1821). 



Algo das opiniões dos Paulicianos é coletado de um 

Sínodo realizado em Arras, no ano de 1025, por 

Gerard, bispo de Cambray e Arras. Um Gundulphus, 

um Pauliciano, foi condenado. Ele havia ensinado suas 

doutrinas em muitos lugares. Verificou-se no exame 

que os Paulicianos sustentavam: 

 
A lei e a disciplina que recebemos de nosso Mestre não 

parecerão contrárias ao Evangelho ou às instituições 

apostólicas se analisadas cuidadosamente. Essa 

disciplina consiste em deixar o mundo, restringir a 

concupiscência carnal, proporcionar o sustento pelo 

trabalho de nossas mãos, não machucar ninguém e 

oferecer nossa caridade a todos os que são zelosos na 

execução deste projeto. 

 

A respeito do batismo, eles responderam: 

 
Mas se alguém disser que algum sacramento está oculto 

no batismo, a força disso é retirada de três causas: a 

primeira é: porque a vida reprovada dos ministros não 

pode proporcionar um remédio salvador para as pessoas 

a serem batizadas. A segunda, porque todos os pecados 

são renunciados na fonte, são retomados novamente na 

vida e na prática. A terceira, porque uma vontade 

estranha, uma fé estranha e uma confissão estranha não 

parecem pertencer ou são uma vantagem para uma 

criança pequena, que não quer nem corre, que não 

conhece nada da fé e é completamente ignorante de seu 

próprio bem e salvação, nos quais não pode haver desejo 

de regeneração e de quem não se pode esperar nenhuma 

confissão de fé (Allix, The Ecclesiastical Churches, 

104). 

 



Uma resposta melhor não poderia ser dada neste dia. 

Há uma Confissão de Fé que é atribuída aos 

Paulicianos, 1024 D.C, que declara: 

 
No início do Cristianismo, não havia batização de filhos; 

e seus antepassados não praticavam tal coisa, e nós 

fazemos de nossos corações reconhecer que o batismo é 

uma lavagem que é realizada na água, e retém a lavagem 

da alma do pecado (Mehrning, Der Heiligen Tauff 

Historie, II. 738). 

 

É possível que os Paulicianos fossem adotantes. Essa é 

a visão de Conybeare (lxxxvii), mas suas opiniões são 

frequentemente inferenciais (xiv). Ele diz ainda: 

“Minha sugestão de que os Cátaros Europeus eram de 

origem adotiva também se baseia em mera inferência” 

(xiv). 

 

A conexão dessa visão com a dos modernos Batistas é 

estabelecida por Conybeare da seguinte maneira: 

 
Portanto, é um campo de pesquisa promissor para 

indagar se os Paulicianos não eram parcialmente 

responsáveis por muitas seitas que, na Reforma, 

apareceram e exibiram, um pouco mais, um pouco 

menos, uma afinidade com os princípios Paulíacos, 

conforme estabelecido no Key. Este não é o lugar para 

iniciar uma investigação, o que exigiria um trabalho 

separado. Talvez os dados não existam mais, o que 

permitiria rastrear os canais de comunicação. Fazer isso 

exigiria, em qualquer caso, uma vasta quantidade de 

pesquisa; mas parece provável que em pelo menos duas 

das seitas da era da Reforma tenhamos sobrevivido à 

mesma forma antiga da Igreja Católica que as páginas do 



Key nos revelam. Essas duas seitas são os Anabatistas e 

os Unitaristas, depois chamou os Socinianos de seu 

grande professor Socinus. Do primeiro são derivadas as 

grandes igrejas Batistas da Inglaterra e da América, e 

também os Menonitas da Alemanha. Os argumentos dos 

Batistas do século XVI contra o pedobatismo são os 

mesmos que temos na Key, e — o que também podemos 

esperar — uma visão adotiva de Cristo como regra foi 

com eles no passado; embora os Batistas modernos, ao 

aceitarem a doutrina atual da Encarnação, tenham 

obscurecido sua origem e ocultado suas observâncias 

distintas. Desde os primeiros tempos, os dogmas 

adotivos têm sido associados de maneira natural e 

indiana ao batismo de adultos, assim como o batismo 

infantil com a Cristologia pneumática, segundo a qual 

Jesus era do ventre de sua mãe e em seu berço cheio do 

Espírito Santo, um ser Divino preexistente, criador e 

controlador do universo (Conybeare, The Key, cl, cli). 

 

Quaisquer que sejam as conclusões finais sobre o 

assunto, é certo que as visões adotivas dos Paulicianos 

acentuaram sua oposição ao batismo infantil. 

 

A forma do batismo era mergulhar o assunto na água 

uma vez, enquanto os Gregos mergulhavam três vezes. 

Há muita evidência de que na Armênia a forma de 

batismo era imersão. Macarius, Patriarca de Jerusalém, 

331 a 335 D.C., escrevendo para os Armênios, diz que 

o batismo foi administrado com “imersão tripla 

enterrando na água da fonte sagrada” (Biblioteca dos 

Padres Mechitaristas de Viena. MSS. Cod. Arm. No. 

100). Existe uma oração preservada, a partir do século 

XII, atribuída a Isaac Catholicos da Armênia, que dá a 



prática dos Paulicianos. John Otzun, 718 D.C., fala dos 

Paulicianos que descem ao batistério (Otzun, Opera, 

25. Veneza 1834) .Ele conta ainda como os 

Maometanos tentaram impedi-los de batizar nos rios 

que corriam, por medo de enfeitiçar as águas e torná-

las prejudiciais. 

 

A prática constante da Igreja Oriental era imersão. O 

Rev. Nicholas Bjerring diz sobre seu batismo: “O 

batismo é celebrado algumas vezes na igreja e outras 

em casas particulares, conforme as necessidades. É 

sempre administrado mergulhando a criança ou o 

adulto três vezes” (Bjerring, The Offices of the Igreja 

Oriental, xii. Nova York, 1880). E mais adiante na 

Liturgia, ele dá a cerimônia de imersão. Assim, os 

Paulicianos praticaram a imersão como as Escrituras 

indicam. 

 

Os Bogomils eram um ramo dos Cátaros, ou 

Paulicianos, que moravam na Trácia. Seu nome parece 

ter sido derivado de um de seus líderes em meados do 

século X, embora outros declarem que seu nome vem 

de uma palavra eslava que é definida “Amado por 

Deus”. Os Bogomils foram repetidamente condenados, 

e frequentemente perseguidos, mas continuaram a 

existir durante a Idade Média e ainda existiam no 

século XVI. 

 

Seus historiadores reivindicaram para eles a maior 

antiguidade, Dr. L. P. Brockett, que escreveu uma 

história deles, diz: 

 



Entre esses (historiadores dos búlgaros), encontrei, 

muitas vezes em locais inesperados, as evidências mais 

conclusivas de que essas seitas eram todas, durante sua 

história inicial, Batistas, não apenas em suas visões 

sobre os assuntos do batismo e da Ceia do Senhor, mas 

em sua oposição ao pedobatismo, a uma hierarquia da 

igreja e ao culto da Virgem Maria e aos santos, e em sua 

adesão à independência da igreja e à liberdade de 

consciência no culto religioso. Em suma, a conclusão me 

forçou a dizer que nesses Cristãos da Bósnia, Bulgária e 

Armênia temos uma sucessão apostólica de igrejas 

Cristãs, igrejas do Novo Testamento e que, no início do 

século XII, essas igrejas contavam com membros 

convertidos e crentes, tão grande quanto a das igrejas 

Batistas de todo o mundo atualmente (Brockett, The 

Bogomils of Bulgaria and Bosnia, 11, 12). 

 

Alguns escritores católicos Romanos afirmaram que os 

Bogomils não praticavam o batismo ou observavam a 

Ceia do Senhor; e, além disso, eles negaram as 

Escrituras do Antigo Testamento. Provavelmente isso 

significa apenas que eles rejeitaram o batismo infantil e 

citaram o Novo Testamento como supremo e 

autoritário no assunto. 

 

As perseguições aos Bogomils, assim como de outros 

Paulicianos, foram contínuas e severas. Todo esforço 

foi feito para destruí-los. “No entanto, não foram 

eliminados”, diz Conybeare, “mas apenas conduzidos 

sob o solo. Ainda espreitava por toda a Europa, mas 

especialmente nos Bálcãs e ao longo do Reno. Nesses 

esconderijos, parecia ter reunido suas forças em 

segredo, a fim de emergir mais uma vez à luz do dia, 



quando uma oportunidade se apresentou. A 

oportunidade foi a Reforma Européia, na qual, 

especialmente sob a forma de Anabatismo e opinião 

Unitarista, esse fermento da igreja apostólica primitiva 

é encontrado livremente modificando outras formas de 

fé. Ao engendrar esse grande movimento religioso, 

temos a certeza de que os Bogomils dos Estados dos 

Balcãs desempenhou um papel muito importante” (The 

Key of Truth, cxcvi). 
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CAPÍTULO V 

 

IGREJAS ALBIGENSIANAS, PETROBRUSIANAS, 

HENRICIANAS, ARNOLDISTAS E 

BERENGARIUS 

 
A origem e a expansão dessas igrejas — Prof. Bury — Sua 

história — Bom caráter — Seus escritos destruídos — Eles não 

eram maniqueístas — Duas classes de crentes — No sul da 

França — As cruzadas contra eles — Suas doutrinas — Batismo 

infantil rejeitado — Pedro de Bruys — Suas Opiniões — Os 

Petrobrusianos — Acusados de Anabatistas — Henrique de 

Lausana — Seu Grande Sucesso — Manteve as Opiniões dos 

Anabatistas — Arnaldo de Brescia — O Testemunho de Otto 

Freising — Os Arnoldistas — Berengarius — Sua Carreira 

Incomodada 

 

Já foi indicado que os Paulicianos vieram da Armênia, 

a caminho da Trácia, se estabeleceram na França e na 

Itália, viajaram e fizeram discípulos em quase todos os 

países da Europa. A descida dos Albigenses foi 

rastreada por alguns escritores dos Paulicianos 

(Encyclopedia Britannica, I. 454. 9ª edição). Escritores 

recentes sustentam que os Albigenses estavam nos 

vales da França desde as primeiras eras do 

Cristianismo. O professor Bury diz que “permaneceu 

no sul da França” e não era um “mero Bogomilismo, 

mas uma antiga sobrevivência local”. O Sr. Conybeare 

pensa que viveram desde os primeiros tempos na 

Península dos Balcãs, “onde provavelmente era a base 

do Bogomilismo” (Bury, Ed. Gibbon, History of 

Rome, VI. 563). 

 



Eles se espalharam rapidamente pelo sul da França e a 

pequena cidade de Albi, no distrito de Albigeois, 

tornou-se o centro do partido. Desta cidade eles foram 

chamados Albigenses. Na Itália, os Albigenses eram 

conhecidos por vários nomes, como os Paulicianos, 

como “Bons Homens” e outros. É difícil determinar a 

origem de todos os nomes; mas alguns deles vieram do 

fato de serem considerados vulgares, analfabetos e de 

baixa educação; enquanto outros nomes foram dados 

pela pureza e integridade de suas vidas. É notável que 

os exames inquisitoriais dos Albigenses não os 

tributaram com imoralidades, mas foram condenados 

por especulações, ou melhor, por regras virtuosas de 

ação, que os católicos Romanos consideravam heresia. 

Eles [Albigenses] disseram que uma igreja Cristã 

deveria consistir em boas pessoas; uma igreja não tinha 

poder para enquadrar nenhuma constituição; não era 

certo prestar juramentos; não era lícito matar a 

humanidade; um homem não deve ser entregue aos 

oficiais de justiça para se converter; os benefícios da 

sociedade pertencem a todos os membros dela; fé sem 

obras não poderia salvar um homem; a igreja não deve 

perseguir ninguém, nem mesmo os ímpios; a lei de 

Moisés não era regra para os Cristãos; não havia 

necessidade de padres, especialmente de iníquos; os 

sacramentos, ordens e cerimônias da igreja de Roma 

eram fúteis, caros, opressivos e maus. Eles 

[Albigenses] batizaram por imersão e rejeitaram o 

batismo infantil (Jones, The History of the Christian 

Church, I. 287). Eles eram decididamente anticlericais. 

 



“Aqui, então”, diz o Dr. Allix, “encontramos um corpo 

de homens na Itália, antes do ano mil e vinte e seis, 

quinhentos anos antes da Reforma, que acreditavam 

contrários às opiniões da Igreja de Roma, e que 

condenaram altamente seus erros”. Atto, bispo de 

Vercelli, havia se queixado de um povo desse tipo 

oitenta anos antes, assim como outros antes dele, e há a 

mais alta razão para acreditar que sempre existiram na 

Itália (Ibid, I. 288). Os próprios Cátaros se gabavam de 

sua antiguidade remota (Bonacursus, Vitae 

haereticorum ... Cathorum, ap. D'Archery, Scriptorum 

Spicilegiam, I. 208). 

 

Ao traçar a história e as doutrinas dos Albigenses, 

nunca se deve esquecer que, por causa da perseguição, 

eles quase não deixaram vestígios de seus escritos, 

confessionais, apologéticos ou polêmicos; e as 

representações que os escritores católicos Romanos, 

seus inimigos declarados, deram deles, são altamente 

exageradas. As palavras de um historiador que não está 

de acordo com seus princípios podem ser usadas aqui. 

Ele diz: 

 
É evidente, no entanto, que eles formaram um ramo 

daquele amplo fluxo de sectarismo e heresia que se 

elevou na Ásia. A partir do contato entre o Cristianismo 

e as religiões orientais, e que, atravessando a península 

balcânica, chegou à Europa Ocidental. O primeiro 

transbordamento desta fonte foram os maniqueístas, o 

seguinte os Paulicianos, o próximo os Cátaros, que nos 

séculos X e XI eram muito fortes na Bulgária, Bósnia e 

Dalmácia. Dos Cátaros, os Bogomils, Patoreni, 



Albigenses, etc. ... eram apenas desenvolvimentos 

individuais (C. Schmidt, Schaff-Hersog, I. 47). 

 

Ou seja, esses partidos eram todos da mesma família, e 

essa conexão se torna ainda mais forte devido aos 

termos de censura com que esse escritor veste sua 

linguagem. 

 

Já foi indicado que os Paulicianos não eram 

maniqueístas, e provavelmente o mesmo pode ser dito 

dos Albigenses. Os Albigenses foram oprimidos por 

esse sentimento, cuja acusação também foi feita contra 

os Valdenses. Deve-se tomar cuidado nesse momento e 

não deve ser dada credibilidade imediata ao acusador. 

A Igreja Católica Romana procurou diligentemente 

desculpas para perseguir. Até Lutero foi declarado pelo 

Sínodo de Sens como um maniqueísta. O célebre 

arcebispo Ussher diz que a acusação “de maniqueísmo 

na seita Albigense é evidentemente falsa” (Acland, A 

Gloriosa Recuperação dos Valdenses, lxvii. Londres, 

1857). Seria difícil entender os Albigenses desse ponto 

de vista filosófico. Eles não eram um povo metafísico. 

A deles não era uma filosofia, mas uma fé e prática 

diárias, que se recomendavam ao próspero território do 

sul da França. 

 

Eles mantiveram a divisão dos crentes em duas classes 

— a perfeita e a imperfeita. Essa era a classificação 

comum dos Paulicianos, Valdenses e Anabatistas. Os 

relatos mais elaborados são dados sobre a iniciação dos 

perfecti (perfeitos) por uma única imersão no corpo 



dos crentes (Beausobre, Historic du Manichaeanism, II. 

762-877). 

 

Os Valdenses também foram encontrados na cidade de 

Albi e também foram chamados de Albigenses, porque 

residiam naquela cidade (Martin Schagen, The History 

of the Waldenses, 110). Foi da Itália que o movimento 

se estendeu ao sul da França; e o solo estava 

maravilhosamente bem preparado para a semente. O 

país era a parte mais civilizada da França, rica, 

florescente e independente; o povo gay, intelectual, 

progressista; a Igreja Católica Romana é monótona, 

estúpida e tirânica; o clero distinguia-se apenas por 

superstição, ignorância, arbitrariedade, violência e 

vício. Sob tais circunstâncias, a idéia de um retorno à 

pureza e simplicidade da era apostólica não poderia 

deixar de atrair atenção. As severas exigências morais 

dos Albigenses causaram uma profunda impressão, já 

que o exemplo deles correspondeu às suas palavras. 

Eles misturaram com seus princípios um zelo severo 

pela pureza da vida e foram ouvidos com favor por 

todas as classes. Não é à toa que o povo abandonou os 

padres católicos Romanos e se reuniu em torno da 

Honrade Boni. Em pouco tempo, os Albigenses tinham 

congregações, escolas e instituições de caridade 

próprias. A Igreja Católica Romana tornou-se objeto de 

escárnio (Scliaff-Herzog. I. 47). 

 

Esse estado de coisas assustou e agravou o papa. No 

ano de 1139, eles foram condenados pelo Conselho 

Lateranense; pela de Tours, em 1163, e missão após 

missão foi enviada entre eles para persuadi-los a 



retornar à Igreja Católica Romana. O Cardeal Henry, 

em 1180, empregou força. Papa Inocente III. publicou 

uma cruzada contra eles. Diz o Historiador Hume: 
 

Pessoas de todas as partes da Europa, movidas por sua 

superstição e sua paixão por guerras e aventuras, 

reuniram-se ao seu padrão. Simon de Monfort, o general 

da cruzada, adquiriu para si uma soberania dessas 

províncias. O conde de Toulouse, que protegeu, ou 

talvez apenas tolerou os Albigenses, foi privado de seus 

domínios. E esses próprios sectários, embora os mais 

inofensivos e inocentes da humanidade, foram 

exterminados com as circunstâncias de extrema 

violência e barbárie (Hume, History of England, II. Cap. 

Xi). 

 

Na segunda cruzada, a primeira cidade capturada foi a 

dos Braseiros, que tinham cerca de quarenta mil 

habitantes. Quando Simon de Monfort, conde de 

Leicester, perguntou ao abade de Ceteaux, o legado 

papal, o que ele deveria fazer com os habitantes, o 

legado respondeu: “Mate todos eles. Deus conhece os 

seus”. Dessa maneira, a guerra continuou por vinte 

anos. Cidade após cidade foi tomada, pilhada, 

queimada. Nada foi deixado senão um desperdício de 

fumo. O fanatismo das religiões começou a guerra; 

rapidez e ambição acabaram com isso. A paz foi 

concluída em 1229, e a Inquisição terminou o trabalho 

mortal. 

 

A prova é esmagadora de que os Albigenses rejeitaram 

o batismo infantil. Eles foram condenados por um 

Conselho realizado em Toulouse, 1119 D.C. (Maitland, 



Facts and Documents Illustrative of the Albigenses, 90. 

Londres, 1832), e o de Albi em 1165 (Allix, The 

Ecclesiastical History of Piedmont, 150). Os 

historiadores afirmam que rejeitaram o batismo 

infantil. Chassanion diz: “Não posso negar que os 

Albigenses, em grande parte, se opunham ao batismo 

infantil; a verdade é que eles não rejeitaram o 

sacramento como inútil, mas apenas como 

desnecessário para bebês” (Chassanion, Historie des 

Albigeois. Genebra 1595). O O Dr. Emil Comba, do 

Waldensian Theological College, Florença, Itália, o 

mais recente dos historiadores Valdenses, diz que os 

Albigenses rejeitaram “todos os sacramentos, exceto o 

batismo, que eles reservavam para os crentes” (Comba, 

History of the Waldenses, 17). Londres, 1889). 

 

A história é patética. "Vivemos", diz Everwin, de 

Steinfeld, “uma vida difícil e errante. Fugimos de 

cidade em cidade como ovelhas no meio de lobos. 

Sofremos perseguições como apóstolos e mártires, 

porque nossa vida é santa e austera. Passou em meio a 

orações, abstinências e trabalhos, mas tudo é fácil para 

nós porque não somos deste mundo” (Schmidt. Hist. 

et. Doc. da seção de Cátaros, II. 94). A Dra. Lea, a 

eminente autoridade da Inquisição, disse que nenhuma 

religião pode mostrar um rol mais contínuo de vítimas 

que, sem hesitação, buscaram a morte em sua forma 

mais repugnante em preferência à apostasia do que os 

Cátaros. 

 

Pedro de Bruys, um conhecido pregador Batista da 

época, buscou, por volta do ano 1100, uma restauração 



da verdadeira religião em Languedoc e Provence, na 

França. Ele considerou que o evangelho deveria ser 

literalmente entendido e exigiu Escritura e não tradição 

daqueles que tentaram refutá-lo. Ele era aluno do 

célebre Abelardo. Dollinger acha que aprendeu suas 

doutrinas com os Cátaros e apresenta muitas razões 

para sua opinião. Outros pensam que ele pressupõe a 

existência da antiga vida evangélica por várias 

centenas de anos na Itália e no sul da França. “Há 

muita evidência”, diz o professor Newman, “da 

persistência no norte da Itália e no sul da França, desde 

o início, de tipos evangélicos do Cristianismo” 

(Newman, Recent Researches Concerning Mediaeval 

Sects, 187). 

 

Seu principal oponente foi Pedro, o Venerável, abade 

de Clugni, e é do livro de Pedro (Contra 

Petrobrusianos, Patrologia Let, CLXXXIX. 729) que 

devemos julgar as doutrinas de Pedro de Bruys. 

 
Ele sustentou que a igreja era um corpo espiritual 

composto de pessoas regeneradas. “A igreja de Deus” 

diz Pedro de Bruys, “não consiste em uma multidão de 

pedras unidas, mas na unidade de crentes reunidos”. Ele 

sustentou que as pessoas não devem ser batizadas até 

que elas utilizem sua razão. Assim, seja rejeitado o 

batismo infantil referente à Mateus 28:19 e Marcos 

16:16. Ele negou que “os filhos, antes que eles atinjam 

os anos de entendimento, possam ser salvos pelo batismo 

de Cristo [a declaração Católica Romana de sua crença], 

ou que outra fé possa beneficiar aqueles que não podem 

exercer fé desde então, segundo eles (os petrobrusianos) 

não a de outra pessoa, mas a sua própria fé salva, 



conforme a palavra do Senhor. Quem crer e for batizado 

será salvo; mas quem não crer será condenado”. 

“Bêbes”, continua ele, “embora batizado por você 

[católicos Romanos], porque em razão da idade eles não 

podem acreditar, não são salvos [isto é pelo batismo] e, 

portanto, é ociosos e vaidosos naquele momento para 

mergulhá-los na água, pela qual eles lavam a sujeira do 

corpo, e ainda assim não podem purificar a alma do 

pecado. Mas esperamos o tempo certo e, quando alguém 

pode conhecer e crer nele, não (como nos acusam), 

rebatizamos aquele que nunca se pode dizer que foi 

batizado — que foi lavado com o batismo pelo qual os 

pecados são lavados” [simbolicamente]. Em relação à 

Ceia do Senhor, ele não apenas rejeitou a doutrina da 

transubstanciação, mas também negou o caráter 

sacramental do rito.  

 

Por causa de sua grande popularidade, ele foi com 

dificuldade banido do Languedoc. Ele então apareceu 

na diocese de Narbonne e Toulouse, onde pregou por 

vinte anos com grande sucesso. No ano de 1126, ele foi 

apreendido pelas autoridades e queimado em St. Gilles. 

 

Ele tinha uma grande companhia de seguidores, que 

após sua morte foram chamados de Petrobrusianos. 

Eles tinham as mesmas opiniões sobre o batismo que 

ele. Deodwinus, bispo de Liège, escrevendo para 

Henry I., da França, que diz sobre os seguidores de 

Pedro de Bruys: “Eles, tanto quanto neles, derrubam o 

batismo infantil” (Wall; The History of Infant Baptism, 

I. 478). 

 



Como será visto pelos extratos citados acima, Pedro de 

Bruys e seus discípulos se rebelaram e, portanto, eram 

aos olhos de seus oponentes, os Anabatistas. Jacquest 

Benigne Bossuet, o ilustre bispo de Meaux e o grande 

polêmico católico Romano, 1704, reclamou dos 

seguidores de Calvino que eles buscavam sucessão 

apostólica através dos Valdenses. Ele diz: “Você adota 

Henrique e Pedro de Bruys entre seus antecessores, e 

ambos, todos sabem, eram Anabatistas”. Faber diz: 

“Os Petrobrusianos eram apenas uma espécie de 

Antipedobatistas, que rejeitaram não o próprio 

batismo, mas negaram simplesmente a utilidade do 

batismo infantil” (Faber, The Vallenses and 

Albigenses, 174. Londres, 1838). J. A. Fabricius diz: 

“Eles eram os Anabatistas daquela época" (Fabricius, 

Bibliographia, c. Xi. 388). 

 

Henrique de Lausana, D.C., 1116-1148, era um 

discípulo de Pedro de Brays, e teve tanto sucesso em 

seu trabalho de reforma que deixou um grande número 

de seguidores chamados Henricianos. Ele é descrito 

como “um homem de grande dignidade, olhos 

ardentes, voz trovejante, fala impetuosa, poderoso nas 

Escrituras”. “Nunca houve um homem conhecido por 

tanta rigidez na vida, tão grande humanidade e 

bravura”, e que “pelo seu discurso, ele poderia 

facilmente provocar até mesmo um coração de pedra 

por compunção”. Ele saiu da Suíça para Mans e outras 

cidades da França. O sucesso foi tão grande que 

congregações inteiras deixaram as igrejas e se uniram a 

ele. Quando ele chegou, em 1148, a Toulouse, o papa 

Eugênio III. enviou Bernardo de Clairvaux, o grande 



caçador de heresia, para aquela cidade para pregar 

contra ele. Bernard descreve o efeito da pregação de 

Henrique, dizendo que as igrejas estavam desertas, “o 

caminho das crianças está fechado, a graça do batismo 

lhes é recusada e elas são impedidas de virem para o 

céu; embora o Salvador com amor paterno as chame, 

dizendo, Sofrem crianças pequenas para virem a Mim”. 

Henry foi obrigado a fugir para salvar sua vida. Em 

pouco tempo ele foi preso em seu retiro, levado ao 

Conselho de Reims, comprometido com uma prisão 

próxima em 1148 e logo depois terminou seus dias 

nela. 

 

Como Pedro de Bruys, ele rejeitou o batismo infantil. 

Georgius Cassander, que, no caso do duque de Cleves, 

escreveu contra os Anabatistas, diz sobre Pedro de 

Bruys e Henrique de Lausana: “Eles primeiro 

condenaram abertamente o batismo infantil e 

afirmaram firmemente que o batismo era adequado 

apenas para o adulto; o que ambos ensinavam 

verbalmente e realmente praticavam na administração 

do batismo” (Cassander, Do Baptismo infantium. 

Coloniae, 1545). 

 

Arnaldo de Bréscia nasceu no início do século XII e 

morreu por volta de 1148 D.C.. Ele era aluno de 

Abelardo, em Paris, e retornou com noções sublimes 

de reforma na Itália. De um país para outro, ele foi 

levado pela perseguição. Ele finalmente retornou a 

Borne e liderou uma tentativa patriótica pela liberdade 

do país contra o papa. Ele foi preso, enforcado, seu 

corpo queimado e as cinzas jogadas no Tibre. 



Otto Freising, o bispo católico Romano 

contemporâneo, comenta: “Que ele não era prudente 

em seu julgamento sobre os sacramentos do altar e do 

batismo infantil” (Freising, De Gentis Frid., II. C. 20). 

Então ele foi condenado pelo Conselho de Latrão sob 

Inocencio II., D.C., 1139. O Dr. Comba, ao registrar 

suas opiniões, diz: “Com os Albigenses, ele condenou 

as superstições acima mencionadas, como também a da 

salvação de crianças pela aspersão de água” (Comba, 

History of the Waldenses, 16). 

 

Arnold tinha seus seguidores, pois ele era muito 

popular na Lombardia. “Ele fundou”, disseram seus 

inimigos durante sua permanência em Roma, “uma 

seita de homens que ainda é chamada de heresia dos 

lombardos” (Johannes Saresberensis, Historia 

Pontificalis. Veja Breyer, Arnold von Brescia). Eles 

tinham grandes congregações de trabalhadores, que 

formavam uma característica tão importante da obra 

dos Valdenses e Anabatistas. 

 

Os Arnoldistas, como seu líder, rejeitaram o batismo 

infantil. Destes homens, Guillaume Durand, D.C., 

1274, diz: “Os Arnoldistas afirmam que nunca pelo 

batismo na água os homens recebem o Espírito Santo, 

nem os samaritanos o recebem, até que recebam a 

imposição das mãos” (Bula do Papa Lúcio III. Hist. 

Pon. Prestz, 515). 

 

No ano de 1184, os Arnoldistas foram denominados 

Albigenses, um pouco depois foram classificados como 

Valdenses. Deickhoff, um dos escritores alemães dos 



Valdenses, afirma: “Havia uma conexão entre os 

Valdenses e os seguidores de Pedro de Bruys, Henry 

de Lausanne e Arnold de Brescia, e finalmente se 

uniram em um corpo por volta de 1130, quando 

mantinham em comum considerações”. (Dieckhoff, 

Die Waldenser im Mittelalter, 167, 168. Göttingen, 

1851). Esta é a opinião geral das autoridades. M. 

Tocco não hesita em afirmar que “os pobres da 

Lombardia (os Valdenses) descendem diretamente dos 

Arnoldistas” (Tocco, L'Eresia nel medio Evo. Paris, 

1884). 

 

Berengário, que nasceu em Tours e morreu na ilha 

adjacente de St. Cosme, foi acusado de ter pontos de 

vista Batistas. Ele foi um representante desse desejo de 

independência espiritual e oposição ao catolicismo 

Romano, que veio à tona durante toda a Idade Média. 

Em 1140, tornou-se diretor das escolas da Catedral de 

Tours, mas sua saída do Romanismo causou sua 

condenação por muitos conselhos até encerrar sua 

conturbada carreira em profunda solidão. Seu grande 

aprendizado, tanto nos Pais como na literatura clássica, 

juntamente com seu profundo estudo das Escrituras, 

levou-o à conclusão de que a doutrina da 

transubstanciação era falsa e que era necessário que ele 

distinguisse entre o símbolo e a coisa simbolizada na 

Ceia do Senhor. Deodwinus, bispo de Liège, um 

contemporâneo afirma que havia na França um relato 

de que os berengários “derrubaram o batismo de 

crianças”. Essa visão é aceita por todos os 

historiadores.



LIVROS PARA LEITURA E REFERÊNCIA 

ADICIONAIS: 

 

Fisher, 194, 188, 189, 209, 211, 424. 

 

Schaff, V. Pt. 1. 507-515, 483-486. 

 

Gieseler, III. 51-53.  



CAPÍTULO VI 

 

DAS IGREJAS WALDENSIANAS 

 
Os Alpes ao esconderijo — Peter Waldo — A turnê de pregação 

— Origem dos valdenses — O nome — Historiadores católicos 

romanos sobre sua origem — Rainerio Sacchoni — Preger — A 

declaração dos valdenses — As nobres lições — Os 

reformadores — Beza — mais tarde Escritores — Os 

historiadores especiais dos valdenses — Faber — Moreland — 

Claudius Seisselius sobre seu caráter — suas maneiras e 

costumes — seus princípios — batismo infantil — sua mudança 

de opinião em relação à prática — batismo adulto — imersão 

 
Ó bela dama; Eu tenho uma pérola que é a mais pura dos 

lutres  

Do que o lampejo de diamantes da coroa de jóias na nobre 

testa dos reis; 

Uma pérola maravilhosa de preço excedente, cujas virtudes 

não decairão, 

A quem a luz será um espelho para ti e uma bênção no teu 

caminho. 

— John Greenleaf WHITTIER
17

 

 

É uma bela peculiaridade deste pequeno povo que deve 

ocupar um lugar tão proeminente na história da 

Europa. Há muito tempo testemunhas de a verdade nos 

Alpes. A Itália, tanto quanto Roma, todo o sul da 

França e até a distante Holanda, continham muitos 

Cristãos que não consideravam suas vidas estimadas. 

Especialmente isso era verdade na região dos Alpes. 

Esses vales e montanhas eram fortemente fortificados 

                                                           
17

 The Vaudois Teacher, and other poems (O Professor Valdense e 
outros poemas), John Greenleaf Whittier. 



pela natureza, devido às suas passagens difíceis e 

baluartes de rochas e montanhas; e impressionam 

alguém como se o Criador onisciente tivesse, desde o 

princípio, projetado aquele lugar como um armário, 

onde colocar algumas jóias inestimáveis ou preservar 

milhares de almas, que não deveriam dobrar os joelhos 

para Baal ( Moreland, História das Igrejas Evangélicas 

do Vale do Piemonte, 5. Londres, 1658). 

 

Aqui, um novo movimento, ou melhor, um antigo, sob 

diferentes condições, recebeu um impulso. Peter 

Waldo, ou Valdenses, ou Waldenses, como era 

chamado de várias maneiras, era um cidadão rico e 

distinto de Lyon, na França, nas décadas finais do 

século XII. Waldo foi inicialmente levado a estudar a 

Bíblia e ele fez uma tradução que circulou entre o 

povo. A leitura dos evangelhos levou a uma imitação 

de Cristo. Waldo tirou o estilo de sua vida das 

Escrituras, e logo teve uma multidão de discípulos. 

Eles deram suas propriedades aos pobres e começaram 

a pregar na cidade. Quando se recusaram a deixar de 

pregar, foram expulsos de Lyon. Levando suas esposas 

e filhos, eles partiram em uma missão de pregação. O 

terreno foi bem preparado pelos Albigenses e Cátaros, 

bem como pela insuficiência e imoralidade do clero 

católico Romano. Eles viajaram dois a dois, vestidos 

com roupas de lã, com sapatos de madeira ou 

descalços. Eles penetraram na Suíça e no norte da 

Itália. Em todos os lugares eles encontraram uma 

resposta calorosa. A sede principal dos Valdenses 

tornou-se nas encostas dos Alpes Cottian e Piemonte 

Oriental, Provença Ocidental e Dauphiny. Seus 



números multiplicaram-se em milhares. É certo que, no 

início de sua carreira, Waldo era católico Romano e 

que seus seguidores se separaram de suas antigas 

superstições. Provença Ocidental e Dauphiny. Seus 

números multiplicaram-se em milhares. É certo que, no 

início de sua carreira, Waldo era católico Romano e 

que seus seguidores se separaram de suas antigas 

superstições. 

 

Houve muita discussão a respeito da origem dos 

Valdenses. Por um lado, afirma-se que eles se 

originaram com Waldo e não tinham conexão com 

movimentos anteriores. Essa visão é mantida 

absolutamente, provavelmente por muito poucos, pois 

até Comba admite que “num sentido limitado é 

necessário admitir sua antiguidade” (Comba, History 

of the Waldenses in Italy, 12); e ele também afirma que 

os próprios Valdenses acreditavam em sua própria 

antiguidade. Aqueles que sustentam essa visão agora 

geralmente afirmam que os Valdenses foram 

influenciados pelos Petrobrusianos, os Arnoldistas e 

outros. Outros afirmam que os Valdenses eram apenas 

uma parte do movimento geral da dissidência contra 

Roma. Eles eram do “mesmo movimento geral” que 

produziu os Albigenses (Fisher, História da Igreja 

Cristã, 272. Nova York, 1887). O argumento é que o 

nome Waldenses é do italiano Valdese, ou Waldesi, 

significando um vale e, portanto, a palavra significa 

que eles viviam em vales. Eberhard de Bethune, 1160 

D.C., diz: “Alguns deles se autodenominam Vallenses 

porque vivem no vale das tristezas ou lágrimas” 

(Monastier, A History of the Vaudois Church, 68. 



Londres, 1818). Bernard, abade de um mosteiro dos 

Remonstrants, na diocese de Narbonne, por volta de 

1209, diz que eles foram chamados de “Valdenses, isto 

é, de um vale sombrio, porque estão envolvidos em sua 

profunda e espessa escuridão ou erros” (Migne, CCIV. 

793). Waldo era assim porque era um homem do vale e 

era apenas um líder notável de um povo que existia há 

muito tempo. Essa visão é ardentemente apoiada pela 

maioria dos historiadores Valdenses (Leger, Histoire 

Generale des Vaudois. Leyden, 1669). É certo que eles 

foram chamados pelos nomes de todas as festas antigas 

(Jones, History of the Christian Church, 308). Jacob 

Gretseher, da Sociedade de Jesus, professor de 

dogmática na Universidade de Ingolstadt, 1577 D.C., 

examinou completamente o assunto e escreveu contra 

os Valdenses. Ele afirmou sua grande antiguidade e 

declarou que era sua crença “que os Toulousianos e 

Albigenses condenados nos anos de 1177 e 1179 não 

eram outro senão os Valdenses. De fato, suas 

doutrinas, disciplina, governo, maneiras e até mesmo 

os erros pelos quais foram acusados mostram que os 

Albigenses e os Valdenses eram ramos distintos da 

mesma seita, ou a primeira surgiu da segunda” 

(Rankin, History of França, III. 198-202). 

 

A origem mais remota foi reivindicada pelos 

Valdenses, admitida por seus inimigos e confirmada 

por historiadores. “Nossas testemunhas são todos 

católicos Romanos”, diz Vedder, “homens de 

conhecimento e habilidade, mas profundamente 

preconceituosos contra os hereges como os homens 

poderiam ser. Isso estabelece, desde o início, uma 



presunção contra a confiabilidade de seu testemunho e 

é um aviso para nós que devemos ponderá-lo com mais 

cuidado e examinar cada detalhe antes de recebê-lo. 

Mas, por outro lado, nossas testemunhas são homens 

que tiveram oportunidades extraordinárias para 

descobrir os fatos; alguns foram inquisidores por anos 

e nos deram o resultado de interrogar uma grande 

número de pessoas” (Vedder, The Origin and Teaching 

of the Waldenses. No American Journal of Theology, 

IV. 466). Esta é uma fonte de informação muito 

interessante. 

 

Rainerio Saechoni foi por dezessete anos um dos 

pregadores mais ativos dos Cátaros ou Valdenses da 

Lombardia; por fim, ele se juntou à ordem Dominicana 

e se tornou um adversário dos Valdenses. O papa fez 

dele o inquisidor da Lombardia. O seguinte parecer 

sobre a antiguidade dos Valdenses foi emitido por um 

dos inquisidores austríacos na diocese de Passau, por 

volta do ano de 1260 (Preger, Beitrage zur Geschichte 

der Waldesier, 6-8). Ele diz: 

 
Entre todas as seitas, não há ninguém mais pernicioso 

para a igreja do que a dos Leonistas (Valdenses), e por 

três razões: em primeiro lugar, porque é a mais antiga: 

para alguns dizem que remonta ao tempo de Sylvester 

(825 D.C.); outros para o tempo dos apóstolos. Em 

segundo lugar, porque é o mais difundido. Dificilmente 

existe um país onde não existem. Em terceiro lugar, 

porque se outras seitas atacam com horror aqueles que as 

ouvem, os Leonistas, pelo contrário, possuem uma 

grande aparência externa de piedade. De fato, eles levam 

vidas irrepreensíveis diante dos homens e, no que diz 



respeito à sua fé e aos artigos de seu credo, são 

ortodoxos. A única falha é que eles blasfemam contra a 

Igreja e o clero, pontos aos quais se sabe que os leigos 

em geral são facilmente levados embora (Gretscher, 

Contra Valdenses, IV.).  

 

A opinião recebida entre os Valdenses era de origem 

antiga e verdadeiramente apostólica. “Eles se 

autodenominam”, diz Davi de Augsburgo, “sucessores 

dos apóstolos, e dizem que possuem a autoridade 

apostólica e as chaves para amarrar e desatar” (Preger, 

Der Tractat des David von Augsburg uber die 

Waldensier. Munchen, 1876). 

 

Uma declaração dos próprios Valdenses está à mão. 

Num documento Valdensiano, que alguns datam desde 

o ano 1100, em uma cópia manuscrita de 1404, ele 

pode encontrar sua opinião sobre o assunto de sua 

antiguidade. As Noble Lessons, como é chamado, diz: 

 
Não encontramos em nenhum lugar nos escritos do 

Antigo Testamento que a luz da verdade e da santidade 

tenha sido completamente extinta. Sempre houve 

homens que andaram fielmente nos caminhos da justiça. 

Seu número às vezes foi reduzido para poucos; mas 

nunca foi completamente perdido. Cremos que o mesmo 

tem sido o caso desde os tempos de Jesus Cristo até 

agora; e assim será até o fim. Pois se a causa de Deus foi 

fundada, era para que ela permanecesse até o fim dos 

tempos. Ela preservou por muito tempo a virtude da 

religião sagrada e, de acordo com a história antiga, seus 

diretores viveram em provincia e humildade por cerca de 

três séculos; isto é, até a época de Constantino. Sob o 

reinado deste imperador, que era leproso, havia um 



homem na igreja chamado Sylvester, um Romano. 

Constantino foi até ele, foi batizado em nome de Jesus 

Cristo e curado de sua lepra. O Imperador, achando-se 

curado de uma doença repugnante, em nome de Cristo, 

pensou em homenagear aquele que havia realizado a 

cura, concedendo-lhe a coroa do Império. Sylvester 

aceitou, mas diz-se que seu companheiro recusou-se a 

consentir, separou-se dele e continuou a seguir o 

caminho da pobreza. Então, Constantino partiu para 

regiões além do mar, seguido por uma multidão de 

Romanos, e construiu a cidade à qual deu seu nome — 

Constantinopla, para que a partir de então o heresiarca 

subisse à honra e à dignidade, e o mal se multiplicasse a 

terra. Não acreditamos que a igreja de Deus tenha 

absolutamente se afastado da verdade; mas uma porção 

cedeu e, como é comumente visto, a maioria foi levada 

ao mal; e a outra parte permaneceu fiel à verdade que 

havia recebido. Assim, pouco a pouco, a santidade da 

igreja declinou. Oito séculos depois de Constantino, 

surgiu um homem chamado Pedro, um nativo, dizem 

eles, de um país chamado Vaud (Schmidt, Aktenstrucke, 

ap. Hist. Zeitschrift, 1852 s. 239. MSS. Cambridge 

University, vol. A.f. 236-238 and Noble Leizon, V. 403. 

For the genuineness of the Noble Lessons see Brez, 

Histoire des Vaudois, I. 42. Paris, 1793). 

 

O grande historiador da igreja, Neander, ao comentar 

este documento, sugere que ele pode ter “uma origem 

mais antiga” que 1120. Ele ainda diz: 

 
Mas não é sem algum fundamento da verdade que os 

Valdenses desse período afirmaram a alta antiguidade de 

sua seita e sustentaram que desde o tempo da 

secularização da igreja — isto é, como eles acreditavam, 



desde o tempo do presente de Constantino a o bispo 

Romano Sylvester — tal oposição finalmente surgiu 

neles — existia o tempo todo. Ver Pilicdorf contra 

Waldenses, ci Bibl. patr. Ludg. T. XXV. f. 278. 

(Neandro, História da Igreja Cristã, VIII. 352). 

 

Essa era a tradição e essa era a opinião dos Valdenses 

em relação à sua origem. Eles mantiveram uma 

“perpetuidade secreta durante a Idade Média, 

competindo com a perpetuidade Católica” (Michelet, 

Histoire de France, II. 402. Paris. 1833). 

 

Theodore Beza, o reformador do século XVI, exprime 

o sentimento de seu tempo, quando diz: 

 
Quanto aos Valdenses, posso ter permissão para chamá-

los de a própria semente da igreja Cristã primitiva e mais 

pura, pois são aqueles que foram sustentados, como é 

abundantemente manifesto, pela maravilhosa 

providência de Deus, de modo que nem os infinitos 

tormentos e tempestades pelas quais todo o mundo 

Cristão foi abalado por tantas idades sucessivas, e a parte 

ocidental tão miseravelmente oprimida pelo bispo de 

Roma, falsamente chamada; nem aquelas horríveis 

perseguições que foram expressamente levantadas contra 

eles foram capazes de prevalecer a ponto de fazê-las se 

curvar ou de sujeitar voluntariamente à tirania e idolatria 

Romanas (Moreland, History of the Evangelical 

Chronicles, 7). 

 

Jonathan Edwards, o grande Presidente da 

Universidade de Princeton, em sua “História da 

Redenção”, diz sobre os Waldenses: 

 



Em todas as épocas deste tempo sombrio, apareceram 

pessoas específicas em todas as partes da Cristandade, 

que prestaram testemunho contra as corrupções e tiranias 

da igreja de Roma. Não existe uma era do anticristo, 

mesmo nos tempos mais sombrios de todos, mas os 

historiadores eclesiásticos mencionam muitos por nome, 

que manifestaram aversão ao papa e sua adoração 

idólatra. Deus teve o prazer de manter uma sucessão 

ininterrupta de testemunhas durante todo o tempo, na 

Alemanha, França, Grã-Bretanha e outros países, como 

demonstram os historiadores, e mencioná-las pelo nome, 

e dar um relato do testemunho que eles tinham. Muitos 

deles eram pessoas privadas, e muitos deles ministros, e 

alguns magistrados e pessoas de grande distinção. E 

havia números em todas as épocas, que foram 

perseguidos e mortos por esse testemunho. 

 

Então, falando especialmente dos Valdenses, ele diz: 

 
Alguns dos escritores popistas afirmam que essas 

pessoas nunca se submeteram à igreja de Roma. Um dos 

escritores popistas, falando dos Valdenses, diz que a 

heresia dos Valdenses é a mais antiga heresia do mundo. 

Supõe-se que esse povo primeiro se dirigiu a este 

deserto, lugar secreto entre as montanhas para se 

esconder da severidade das perseguições pagãs, 

anteriores a Constantino, o Grande. 

 

Os historiadores especiais dos Valdenses reivindicam a 

origem mais remota para eles. Por exemplo, o Sr. 

Faber diz: 

 
A evidência que agora apresentei distintamente prova, 

não apenas que os Valdenses e albigenses existiam antes 



de Pedro de Lyon; mas igualmente, que na época de sua 

aparição na última parte do século XII, eles já eram 

considerados duas comunidades de muito alta 

antiguidade. Daí resulta que, mesmo nos séculos XII e 

XIII, as igrejas Valensicas eram tão antigas que o início 

remoto foi colocado, pelos próprios inimigos 

inquisitivos, muito além da memória do homem. Os 

romanistas mais bem informados daquele período 

fingiram não fixar nenhuma data certa à sua organização. 

Eles não conseguiram avançar em nenhum momento 

específico, quando essas igrejas veneráveis não existiam. 

Tudo o que eles certamente sabiam era que haviam 

florescido há muito tempo, que eram muito mais antigas 

do que qualquer seita moderna, que existiam 

visivelmente desde um tempo além da maior memória 

do homem (Faber, The Vallenses e Albigenses). 

 

Senhor Samuel Moreland observa que qualquer lapso 

entre Cláudio de Turim e Waldo “impediria a sucessão 

contínua das igrejas, assim como o sol ou a lua deixam 

de existir quando sua luz é eclipsada pela interposição 

de outros corpos, ou mais que o Rhone ou os Garonne 

perdem sua corrente contínua porque, durante algum 

tempo, ficaram no subsolo e não apareceram” (Acland, 

A Gloriosa Recuperação dos Valdenses, xxxvi). 

 

Muitas páginas podem ser usadas para descrever o 

caráter vertical dos Valdenses, mas o espaço é 

permitido apenas para algumas declarações de seus 

inimigos. Para esse fim, o testemunho de Olaudius 

Seisselius, o arcebispo de Turim, é interessante. Ele 

diz: “Exceto a heresia deles, eles geralmente vivem 

uma vida mais pura do que outros Cristãos. Eles nunca 



juram, exceto por compulsão [uma característica 

Anabatista] e raramente tomam o nome de Deus em 

vão. Eles cumprem suas promessas com pontualidade; 

e vivem, por na maior parte dos casos, na pobreza, eles 

professam observar a vida e a doutrina apostólica, e 

também desejam ser superados apenas pela 

simplicidade da fé, pela pureza da consciência e pela 

integridade da vida; não pelas sutilezas filosóficas e 

teológicas. Sutilezas”. Ele admite com franqueza: “Em 

suas vidas e costumes, eles eram perfeitos, 

irrepreensíveis e sem censura aos homens, viciando-se 

com toda a força em observar os mandamentos de 

Deus” (Perrin, Hist. Des Vaudois, I.v. Genebra, 1618). 

 

No tempo da perseguição aos Valdenses de Merindol e 

Provence, um certo monge foi designado pelo bispo de 

Cavaillon para realizar uma conferência com eles, para 

que eles pudessem se convencer de seus erros e 

impedir a efusão de sangue. Mas o monge voltou 

confuso, admitindo que em toda a sua vida nunca havia 

conhecido tanto as Escrituras como havia aprendido 

nesses poucos dias que conversava com os hereges. O 

bispo, no entanto, enviou entre eles vários médicos, 

jovens que ultimamente vieram da Sorbonne, que 

naquela época era o centro da sutileza teológica de 

Paris. Um deles declarou publicamente que havia 

entendido mais a doutrina da salvação a partir das 

respostas das crianças pequenas em seus catecismos do 

que de todas as disputas que ele já ouvira 

(Vccembecius, Oratio de Waldensibus et Albigensibus 

Christianis, 4). 

 



Depois de descrever os habitantes dos vales de 

Fraissiniere, ele prossegue: 

 
Suas roupas são da pele das ovelhas — elas não têm 

roupa de cama. Eles habitam sete aldeias, suas casas são 

construídas de pedra de sílex, com um telhado plano 

coberto de lama que, quando estragado ou solto pela 

chuva, volta a alisar com um rolo. Nestes eles vivem 

com o gado, separado deles, porém por uma cerca. Eles 

também têm duas cavernas separadas para propósitos 

particulares, em um dos quais ocultam o gado, no outro 

quando caçados pelos inimigos. Vivem com leite e carne 

de veado, sendo, através da prática constante, excelentes 

atiradores. Por mais pobres que sejam, estão contentes e 

vivem em um estado de isolamento do resto da 

humanidade. Uma coisa é muito notável: pessoas 

externamente tão selvagens e rudes devem ter tanto 

cultivo moral. Eles sabem francês o suficiente para 

entender a Bíblia e cantar os Salmos. Você mal consegue 

encontrar um garoto entre eles, que não pode lhe dar 

uma conta inteligente da fé que eles possuem. Nisto, de 

fato, eles se parecem com seus irmãos de outros vales. 

Eles prestam homenagem com boa consciência, e as 

obrigações do dever são notadas particularmente em suas 

confissões de fé. Se, por causa de guerras civis, são 

impedidos de fazer isso, separam cuidadosamente a 

soma e a primeira oportunidade que a enviam aos 

contribuintes do rei (Thaunus, Hist. Sui temporis, VI. 

16). 

 

O primeiro princípio distintivo dos Valdenses se 

baseava na conduta diária e foi resumido nas palavras 

do apóstolo: “Devemos obedecer a Deus, e não aos 

homens”. Os católicos Romanos interpretaram isso 



como uma recusa em submeter-se à autoridade do papa 

e dos prelados. Todos os primeiros ataques contra eles 

contêm essa acusação. Essa foi uma afirmação positiva 

dos fundamentos bíblicos da independência religiosa, e 

continha os princípios de liberdade religiosa conferidos 

pelos Anabatistas da Reforma. 

 

O segundo princípio distintivo era a autoridade e o uso 

popular das Escrituras Sagradas. Aqui, novamente, os 

Valdenses anteciparam a Reforma. A Bíblia era um 

livro vivo, e havia pessoas entre eles que podiam citar 

o livro inteiro de memória. 

 

O terceiro princípio era a importância da pregação e o 

direito dos leigos de exercer essa função. Peter Waldo 

e seus associados eram pregadores. Todos os 

documentos iniciais se referem à prática dos Valdenses 

de pregar como uma de suas piores heresias, e uma 

evidência de sua insubordinação e arrogância. Alanus 

os chama de falsos pregadores. Inocente III., 

Escrevendo os Valdenses de Metz, declarou louvável o 

desejo de entender as Escrituras, mas o encontro em 

segredo e usurpando as funções da pregação como 

apenas o mal. Eles pregavam nas estradas e casas e, 

como oportunidade oferecida, nas igrejas. 

 

Eles reivindicaram o direito das mulheres de ensinar, 

assim como os homens, e quando as palavras de Paulo 

ordenando silêncio sobre as mulheres foram citadas, 

elas responderam que era com elas mais uma questão 

de ensinar do que de pregar, e citaram Tito 2: 3, 

“mulheres idosas devem ser professoras de coisas 



boas”. Eles declararam que era a investidura ou mérito 

espiritual, e não a ordenação da igreja que dava o 

direito de prender ou soltar. Eles atacaram a própria 

raiz do sistema sacerdotal. 

 

Para a afirmação desses princípios fundamentais, os 

Valdenses, com base no Sermão da Montanha, 

acrescentaram a rejeição de juramentos, a condenação 

da pena de morte e o purgatório e as orações pelos 

mortos. Os Valdenses declararam que só existem dois 

caminhos: o caminho para o céu e o caminho para o 

inferno (Schaff, History of the Christian Church. V. Pt 

I. 502-504). 

O movimento Valdensiano tocou muitas pessoas, 

através de muitos séculos e atraiu convertidos de várias 

fontes. Muitos católicos Romanos foram conquistados 

e alguns deles sem dúvida trouxeram algum erro com 

eles. Além disso, o termo Valdenses é genérico, que 

alguns, tendo esquecido, caíram em erros em relação a 

eles. O nome englobava povos que viviam em terras 

amplamente separadas e variavam em costumes e 

possivelmente em doutrinas. Houve uma conferência 

entre os pobres da Lombardia e os Valdenses. Os 

Valdenses Italianos e Franceses provavelmente tinham 

uma origem diferente e, nas conferências, descobriram 

que havia algumas diferenças entre eles. É possível que 

alguns dos Valdenses italianos (os chamados) 

praticasse o batismo infantil (DbUinger, 

Sektengerchichte, II. 52); Não há relatos de que os 

Valdenses Franceses, ou os Valdenses propriamente 

ditos, já praticou o batismo infantil. Desde o ano de 

1184, houve uma união dos Pobres de Lyon, como 



alguns dos seguidores de Waldo foram chamados, e os 

Arnoldistas, que rejeitaram o batismo infantil. 

 

As Confissões de Fé dos Valdenses indicam que eles 

não praticaram o batismo infantil. Há uma Confissão 

de Fé publicado por Perrin, Genebra, 1619, cuja data é 

colocada pelo Senhor Samuel Moreland, D.C. 1120 

(Moreland, História das Igrejas do Piemonte, 30). Essa 

data provavelmente é muito cedo; mas o próprio 

documento é conclusivo. O décimo segundo artigo é o 

seguinte: 

 
Consideramos os sacramentos como sinais de coisas 

sagradas, ou os emblemas visíveis de bênçãos invisíveis. 

Consideramos apropriado e até necessário que os crentes 

usem esses símbolos ou formas visíveis quando isso 

puder ser feito. Não obstante, sustentamos que os crentes 

podem ser salvos sem esses sinais, quando não têm lugar 

nem oportunidade de observá-los (Perrin, Histoire des 

Vaudois, I. xii., 53). 

 

Em 1544, os Valdenses, a fim de remover o 

preconceito que lhes era imposto e manifestar sua 

inocência, transmitiram ao rei da França, por escrito, 

uma Confissão de Fé. O artigo sete diz do batismo: 

 
Acreditamos que na ordenança do batismo a água é o 

sinal visível e externo, que representa para nós aquilo 

que, em virtude da operação invisível de Deus, está 

dentro de nós, a renovação de nossas mentes e a 

mortificação de nossos membros através (a fé de) Jesus 

Cristo. E por essa ordenança somos recebidos na santa 

congregação do povo de Deus, professando previamente 



nossa fé e a mudança de vida (Sleiden, 'The General 

History of the Reformation, 347. Londres. 1689). 

 

Outros escritos dos Valdenses também não transmitem 

nenhuma idéia do batismo infantil. Existe um “Tratado 

sobre o Anticristo, o Purgatório, a Invocação dos 

Santos e os Sacramentos”, que o Bispo Hurd faz do 

século XIII. Há uma passagem que condena o 

Anticristo, pois “ele ensina a batizar crianças na fé, e 

atribui a isso a obra de regeneração, com o rito externo 

do batismo, e sobre esse fundamento confere ordens e, 

de fato, fundamenta todo o Cristianismo”. (Moreland, 

Igrejas do Piemonte, 148). 

 

Um catecismo emanado dos Valdenses do século XIII 

não faz alusão ao batismo infantil. Diz que a igreja 

Católica [universal], isto é, os eleitos de Deus pelos 

méritos de Cristo, é reunida pelo Espírito Santo e 

predestinada à vida eterna (Gilly, Waldensian 

Researches, I. lxxii. Londres, 1825), que não é 

consistente com o batismo infantil. 

 

As nobres lições dizem: “Batize aqueles que crêem no 

nome de Jesus Cristo” (Moreland, Igrejas do Piemonte, 

112). 

 

Há uma liturgia, de grande antiguidade, usada pelos 

Valdenses. O Escritório não contém Diretório para o 

batismo de crianças. Robinson diz que não tem: 

 
A menor sugestão de derramar ou aspersão; pelo 

contrário, existe um diretório para a formação de um 



cristão pagão antes do batismo e para lavar os pés 

depois. Assim, o discurso introdutório do presbítero que 

entrega o credo é o seguinte: “Queridos irmãos, os 

sacramentos divinos não são propriamente questões de 

investigação, como de fé, e não apenas de fé, mas 

também de medo, pois ninguém pode receber a 

disciplina de fé, a menos que ele tenha fundamento, o 

temor do Senhor. ... Você está prestes a ouvir o credo, 

portanto, hoje, pois sem isso, Cristo não pode ser 

anunciado, nem pode exercer fé, nem o batismo pode ser 

administrado”. Depois que o presbítero repetiu o credo, 

ele o expôs, referindo-se à imersão em trino, e fechou 

com repetidas observações sobre a absoluta necessidade 

da fé, a fim de uma participação digna do batismo 

(Robinson. Ecclesiastical Researches, 473, 474). 

 

Os católicos Romanos logo entram em conflito com os 

Valdenses sobre o assunto do batismo. O Conselho de 

Latrão, em 1215 D.C., apontando para os Valdenses, 

declarou que o batismo “na água” era lucrativo 

também “para crianças e adultos” (Maitland, Facts and 

Documents, 499). Há uma longa lista desses autores 

católicos Romanos. Um deles disse: “Prestei muita 

atenção aos seus erros e defesas”. Alguns desses 

autores estão aqui citados. 

 

Enervino de Colônia escreve a São Bernardo uma carta 

na qual ele diz sobre os Valdenses: 

 
Eles não acreditam no batismo infantil: alegando que o 

lugar no Evangelho, todo aquele que crer e ser batizado 

será salvo (Mabillon, Vetera Analecta, 111. 473). 

 



Petrus Cluniacensis, 1146 D.C., escreveu contra eles e 

apresentou esta acusação: 

 
Que os bebês não devem ser batizados ou salvos pela fé 

de outro, mas devem ser batizados e salvos pela sua 

própria fé. ... E que aqueles que são batizados na 

infância, quando adultos, devem ser batizados 

novamente .... bastante justamente batizado (Hist. EccI. 

Madgeburg, cent. XII C. v.834). 

 

Eckbert de Sebonaugh diz: 

 
Esse batismo não é bom para os bebês, porque eles não 

podem por si mesmos desejá-lo, e porque não podem 

confessar nenhuma fé (Migne, CXCV 15). 

 

Pictavius, 1167 D.C., diz: 

 
Que confessando com a boca o ser de Deus, anulam 

inteiramente todos os sacramentos da Igreja — a saber, o 

batismo de crianças, a Eucaristia, o sinal da cruz viva, o 

pagamento de dízimos e oblações, casamento, 

instituições monásticas, e todos os deveres dos padres e 

eciesiásticos (D'Archery, Veterum alíquota Scriptorom 

Spicilegium, II.). 

 

Ermengard, 1192 D.C., diz: 

 
Eles fingem que esse sacramento não pode ser conferido, 

exceto àqueles que o exigem com seus próprios lábios; 

portanto, inferem o outro erro, esse batismo não 

beneficia crianças que o recebem (Migne, CCIV. 1255). 

 



Alanus, monge da ordem Cisterciense, era um escritor 

volumoso e suas habilidades e estudos obtiveram para 

ele o título de Universalis. Ele morreu no ano de 1201. 

Ele diz que os Valdenses ensinaram que: 
O batismo não vale nada antes que anos de discrição 

sejam alcançados. Os bebês não são beneficiados por 

isso, porque não acreditam. Por isso, geralmente se 

pergunta ao candidato se ele acreditava em Deus, o Pai 

onipotente. O batismo beneficia tanto o incrédulo quanto 

o bebê. Por que aqueles que devem ser batizados e que 

não podem ser instruídos? (Migne, CCX. 346). 

 

Stephen de Borbone era um monge da ordem 

Dominicana. Ele morreu por volta do ano de 1261, mas 

provavelmente escreveu o relato aqui dado por volta de 

1225. O manuscrito de seu livro está na Biblioteca da 

Sorbonue e apenas uma parte está impressa. Ele diz: 

 
Um argumento de seu erro é que o batismo não beneficia 

crianças pequenas para sua salvação, que não têm o 

motivo nem o ato de fé, como é dito na última parte de 

Marcos (Dieckhoff, Die Waldenser im Mittelalter, 160). 

 

Moneta, um monge Dominicano, que escreveu antes do 

ano 1240 D.C., diz: 

 
Eles mantêm a nulidade do batismo de crianças e 

afirmam que ninguém pode ser salvo antes de atingir a 

idade da razão. 

 

Rainerio Sacehoni, 1250 D.C., publicou um catálogo 

dos erros dos Valdenses. Ele diz: 

 



Alguns deles sustentam que o batismo não é vantajoso 

para os bebês, porque eles não podem acreditar (Coussard, 

contna Waldenses, 126). 

 

Um dos Inquisidores Austríacos, D.C., 1260, diz: 

 
No que diz respeito ao batismo, alguns erram ao dizer 

que crianças pequenas não devem ser salvas pelo 

batismo, pois o Senhor diz: Aquele que crer e for 

batizado será salvo. Alguns deles batizam novamente 

(Preger, Beitrage sur Geschlchte der Waldesier) 

 

David de Augsburg, 1256-1272 D.C., diz: 

 
Dizem que um homem é verdadeiramente pela primeira vez 

batizado, quando é levado a essa heresia. Mas alguns dizem 

que o batismo não beneficia crianças pequenas, porque elas 

nunca conseguem realmente acreditar (Preger, Der Tractat des 

David von Augsburg, die Waldesier). 
 

Uma linha mais influente de testemunhas 

contemporâneas dificilmente poderia ser encontrada. 

“É quase supérfluo apontar o acordo impressionante 

entre esses ensinamentos dos Valdenses”, diz o 

professor Vedder, “e os Anabatistas do século XVI. O 

testemunho é unânime de que os Valdenses rejeitaram 

o batismo infantil” (American Journal of Theology IV. 

448) . Se os Valdenses não eram Batistas, não há prova 

histórica de nada. 

 

É igualmente claro que a forma do batismo era 

imersão. Essa era, na época, a prática de todo o mundo 

Cristão. Os grandes escritores católicos Romanos 



afirmam que a imersão era a forma adequada de 

batismo. Pedro, o Lombard, que morreu em 1164 D.C., 

declarou sem qualificação para ele o ato apropriado do 

batismo (Migne, CXCII. 335). Tomás de Aquino se 

refere à imersão como a prática geral de sua época e a 

prefere como a maneira mais segura, como também 

fizeram Bonaventura e Duns Scotus. Esses foram os 

grandes médicos da Igreja Católica Romana na Idade 

Média. Mezeray, o historiador francês, está correto 

quanto à forma do batismo quando diz: “No batismo do 

século XII, eles mergulharam o candidato na fonte 

sagrada, para mostrar que operação esse sacramento 

tinha na alma” (Mezeray, Histoire de France, 288). E 

os escritores contemporâneos, Eberhard e Ermengard, 

em sua obra “contra os Valdenses”, escrita no final do 

século XII, repetidamente se referem à imersão como a 

forma de batismo entre os Valdenses (Saee Gretscher, 

contra os Valdenses. In Trias seriptorum contra 

Waldenses , Ingoldstadt, 1614; também em Max. Bibl. 

Patr. XXIV. E, finalmente, nas obras de Gretscher 

XII.) Wall também observa essas pessoas: “Como a 

França foi o primeiro país da Cristandade em que as 

crianças foram deixadas de lado; então, primeiro 

começou o antipedobatismo”. (Wall, A História do 

Batismo Infantil, I. 480). Eles negaram o batismo 

infantil e praticaram mergulho. 

 

Mabillon, o grande historiador católico Romano, faz 

um relato, nessa mesma data, uma imersão realizada 

pelo próprio papa, ocorrida na Igreja de São João 

Evangelista. Dizem que “o papa abençoou a água e 

 



então, enquanto todos se ajustavam em seus devidos 

lugares, sua Santidade retirou-se para uma sala adjacente 

de São João Evangelista, com a presença de alguns 

acolotistas que tiraram seus hábitos e vestiram uma calça 

encerada e uma sobrepeliz, e depois retornaram ao 

Batistério. Lá as crianças estavam esperando — o 

número geralmente batizado pelo papa. 

 

Depois que o papa fez as perguntas habituais, ele 

imergiu três e saiu do batistério, os assistentes jogaram 

um manto sobre sua sobretaxa e ele voltou” (Mabillon, 

Annales ordinis sancti Benedicti, I. 43). Mesmo o papa 

naquelas vezes ter praticado imersão. 

 

A instituição de Ever tem suas vicissitudes e depois do 

progresso vem o declínio. Na véspera da Reforma, 

tudo estava em declínio — fé, vida, luz. Era o mesmo 

dos Valdenses. A perseguição desperdiçou seu número 

e quebrou seu espírito, e poucos líderes dispersos 

ficaram aturdidos pelas glórias crescentes da Reforma. 

A maior parte foi com o movimento Anabatista. 

Doentes de coração e cansado, em 1530, o restante dos 

Valdenses abriram negociações com os reformadores, 

mas uma união não foi efetivada até 1532. Desde 

então, os Valdenses foram Pedobatistas. 
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CAPÍTULO VII 

 

A ORIGEM DAS IGREJAS ANABATISTAS 

 
O Movimento Anabatista — Mosheim — Sir Isaac Newton — 

Alexander Campbell — Robert Barclay — von Usinger — 

Sacchoui — Cardeal Hosius — Lutero — Zwingli — Anabatismo 

não é novidade — Eles foram encontrados em muitas terras — 

Líderes diferentes — Parentesco com os valdenses — Limborch 

— Keller — Moeller — Lindsay — Os valdenses e os anabatistas 

encontrados nos mesmos lugares — Pregadores valdenses 

encontrados entre os anabatistas — Pontos de concordância — 

Os anabatistas reivindicaram uma sucessão desde tempos 

antigos — A antiguidade dos batistas da Holanda – Suíça 

Morávia — Os Picards — Erasmus — Sebastian Frank — Schyn 

— Abrahamson — Ypeij e Dermount 

 

Os primórdios do movimento Anabatista estão 

firmemente enraizados nos séculos anteriores. Os 

Batistas têm uma posteridade espiritual de muitas eras 

de Cristãos amantes da liberdade. O movimento era tão 

antigo quanto o Cristianismo; a Reforma deu uma 

oportunidade para uma história nova e variada. 

 

A declaração de Mosheim, que era um estudioso 

historiador Luterano, sobre a origem dos Batistas, 

nunca foi atacada com sucesso. Ele diz: 

 
A origem da seita, que pela repetição do batismo 

recebida em outras comunidades, é chamada de 

Anabatistas, mas também denominados Menonitas, do 

homem célebre a quem eles devem grande parte de sua 

prosperidade atual, está envolvida em muita obscuridade 

[ou, está escondido nas profundezas remotas da 



antiguidade, como diz outro tradutor]. Pois de repente 

eles começaram, em vários países da Europa, sob a 

influência de líderes de caráter e pontos de vista 

diferentes; e em um momento em que as primeiras 

disputas com os católicos atraíram a atenção de todos, 

que mal notaram outras ocorrências passageiras. Os 

Menonitas modernos afirmam que seus antecessores 

eram descendentes daqueles Valdenses, que foram 

oprimidos pela tirania dos papistas; e que eles eram de 

uma descendência mais pura, e mais avessos a qualquer 

inclinação à sedição, bem como a todas as visões 

fanáticas. 

 
Em primeiro lugar, acredito que os Menonitas não estão 

completamente errados quando se gabam de uma descida 

desses Valdenses, Petrobrusianos e outros, que 

geralmente são testemunhas da verdade antes de Lutero. 

Antes da era de Lutero, estava oculto em quase todos os 

países da Europa, mas especialmente na Boêmia, 

Morávia, Suíça e Alemanha, muitas pessoas, cujas 

mentes estavam profundamente enraizadas no princípio 

que os Valdenses, os Wyclifites e os Husitas mantinham, 

uns mais secretamente e outros mais abertamente; a 

saber, que o reino que Cristo estabeleceu na terra, ou a 

igreja visível, é uma assembleia de pessoas santas; e 

deveria, portanto, estar inteiramente livre não apenas de 

pessoas e pecadores ímpios, mas de todas as instituições 

do artifício humano contra a iniquidade. Esse princípio 

estava no fundamento, que era a fonte de tudo o que era 

novo e singular na religião dos Menonitas; e a maior 

parte de suas opiniões singulares, como é bem atestado, 

foi aprovada alguns séculos antes da época de Lutero, 

por aqueles que tinham tais visões da Igreja de Cristo 

(Mosheim, Institutos de História Eclesiástica, III. 200). 

 



Essa opinião de Mosheim, expressa em 1755, da 

origem antiga dos Batistas e de sua íntima conexão 

com os Valdenses, e de outras testemunhas da verdade, 

encontra a aprovação da pesquisa científica mais rígida 

de nossos dias. 

 

Senhor Isaac Newton, um dos maiores homens que já 

viveram, declarou que era “sua convicção de que os 

Batistas eram os únicos Cristãos que não simbolizavam 

com Roma” (Whiston, Memórias de, escrito por ele 

mesmo, 201). William Whiston, que registra essa 

afirmação, foi o sucessor de Newton na Universidade 

de Cambridge e lecionou Matemática e Filosofia 

Natural. Ele próprio se tornou Batista e escreveu um 

livro sobre o batismo infantil. 

 

Alexander Campbell, em seu debate com Macalla, diz: 

 

Eu me empenharia em mostrar que o batismo, visto 

e praticado pelos Batistas, tinha seus defensores em 

todos os séculos até a era cristã e 

independentemente de cuja existência (os 

Anabatistas alemães), nuvens de testemunhas 

atestam o fato, que antes da Reforma do papado e, 

desde a era apostólica até os dias atuais, os 

sentimentos dos Batistas e a prática do batismo 

tiveram uma cadeia contínua de advogados, e 

monumentos públicos de sua existência em todos os 

séculos podem ser produzidos (Macalla e Campbell 

Debate on Baptism, 378, 379, Buffalo, 1824). 

 



Novamente em seu livro sobre o batismo Cristão (p. 

409. Bethany, 1851), ele diz: 

 
Não há nada mais agradável à liberdade civil do que 

gozar de uma liberdade irrestrita de exercer a 

consciência livremente sobre todos os assuntos que 

respeitam a religião. Por isso, é que a denominação 

Batista, em todas as épocas e em todos os países, tem 

sido, como corpo, os constantes defensores dos direitos 

do homem e da liberdade de consciência. Eles foram 

frequentemente perseguidos por Pedobatistas; mas eles 

nunca perseguiram politicamente, apesar de tê-lo em seu 

poder. 

 

Robert Barclay, um Quaker, que escreveu amplamente 

sobre esse assunto, embora nem sempre livre de 

preconceitos, diz sobre os Batistas: 
 

Mostraremos depois que a ascensão dos Anabatistas 

ocorreu antes da Reforma da Igreja da Inglaterra, e 

também há razões para acreditar que no continente 

Europeu pequenas sociedades Cristãs ocultas, que 

mantiveram muitas das opiniões dos Anabatistas, 

existiram desde os tempos dos apóstolos. No sentido da 

transmissão direta da Verdade Divina e da verdadeira 

natureza da religião espiritual, parece provável que essas 

igrejas tenham uma linhagem ou sucessão mais antiga 

que a da Igreja Romana (Barclay, The Inner Life of the 

Societies of the Commonwealth 11, 12. Londres, 1876). 

 

Essas declarações podem ser elaboradas em detalhes 

circunstanciais. Historiadores e oficiais católicos 

Romanos, em alguns casos testemunhas oculares, 

testemunham que os Valdenses e outras comunhões 



antigas eram iguais aos Anabatistas. O agostiniano 

Bartolomeu von Usingen, apresentado no ano de 1529, 

uma escrita polêmica erudita contra os 

“Rebatizadores”, na qual ele diz que “os Anabatistas, 

ou Catabatistas, saíram do Picardismo" (Usingen, 

Contra Rebaptizantes. Colônia, 1529). O Mandato de 

Speier, abril de 1529, declara que os Anabasptistas 

tinham centenas de anos e foram frequentemente 

condenados (Kelle; Die Waldenser, 135. Leipzig, I 

886). O padre Gretacher, que editou as obras de 

Rainerio Sacchoni, depois de recontar as doutrinas dos 

Valdenses, diz: “Esta é uma imagem verdadeira dos 

hereges de nossa época, particularmente dos 

Anabatistas”; Baronius, o historiador mais instruído e 

laborioso da Igreja Católica Romana, diz: “Os 

Valdenses eram Anabatistas” (D'Anvers, Batismo, 

258). Baronius tem uma crônica pesada e ilegível, mas 

valiosa para referência a documentos originais. 

 

O cardeal Hosius, membro do Conselho de Trento, 

1560 D.C., em uma declaração frequentemente citada, 

diz: 

 
Se a verdade da religião deveria ser julgada pela 

prontidão e ousadia que um homem de qualquer seita 

mostra no sofrimento, a opinião e a persuasão de 

nenhuma seita podem ser mais verdadeiras e seguras do 

que a dos Anabatistas, uma vez que não houve nenhum 

desses mil e duzentos anos atrás, que foram geralmente 

punidos ou sofridos com mais alegria e firmeza, e até se 

ofereceram aos tipos mais cruéis de punição do que essas 

pessoas (Hosins, Letters Apud Opera, 112-113. Revista 

Batista CVIII, 278. Maio de 1826). 



Que o cardeal Hosius datou a história dos Batistas há 

mil e duzentos anos, ou seja, 360, é manifesto, pois em 

outro lugar o cardeal diz: 

 
Os Anabatistas são uma seita perniciosa de que tipo os 

irmãos Valdenses parecem ter participado ultimamente 

de alguns deles, como testemunham em seu pedido de 

desculpas, declarando que não serão mais re-batizados, 

como era seu costume anterior; no entanto, é certo que 

muitos deles mantêm seus costumes e se uniram aos 

Anabatistas (Hosius, Obras dos Heresatics of the Times, 

Bk. I. 431. Ed. 1584). 

 

De qualquer ponto de vista que este testemunho 

católico Romano seja visto, é de grande importância. 

Os católicos Romenos estavam em oposição ativa aos 

Batistas, por meio da Inquisição que lidavam com eles 

há alguns séculos, tinham todas as vias de informação, 

não pouparam meios de se informar e, 

consequentemente, estavam precisamente 

familiarizados com os fatos. Esses testemunhos 

poderosos da antiguidade dos Batistas são 

particularmente importantes. Os Batistas não eram 

novidade para os católicos Romanos do período da 

Reforma. 

 

O testemunho de Lutero, Zwingli e outros 

reformadores é conclusivo. Lutero nunca foi parcial 

para os Batistas. Já em 1522, ele diz: “Os Anabatistas 

estão se espalhando há muito tempo na Alemanha” 

(Michelet, Life of Luther, 99). O Batista capaz e 

eloquente, o falecido Dr. E. T. Winkler, comentando 

sobre essa afirmação, diz: “Não, Lutero até rastreia os 



Anabatistas até os dias de John Huss e admite 

desculpas que o eminente reformador era um deles.” 

 

Zwingli, o reformador suíço, é mais específico que 

Lutero. Desde o início de seu trabalho, ele estava sob a 

necessidade de lidar com o movimento Anabatista. Ele 

diz: 

 
A instituição do Anabatismo não é novidade, mas por 

trezentos anos causou grande perturbação na igreja e 

adquiriu tanta força que a tentativa nesta época de 

enfrentá-la parece inútil por um tempo. 

 

Nenhum ponto de partida definido pode ser atribuído 

aos Batistas da Reforma. Pois eles surgiram em muitos 

países ao mesmo tempo. É impossível rastreá-los antes 

de qualquer lugar, pois eles apareceram em muitos 

países ao mesmo tempo (J. C. Fusslin, Beitrage zur 

schweizerischen Reformations geschichte, I. 190; II. 

64, 65,265, 328; III. 323. Zurique, 1754). E Fusslin 

acrescenta: “Os Anabatistas não estavam errados, 

portanto, quando disseram que o Anabatismo não era 

novidade. Os Valdenses haviam praticado isso antes 

deles” (Ibid, II. 166). Ninguém pode dizer com certeza 

se eles apareceram primeiro na Holanda, Alemanha ou 

Suíça, e seus líderes não estavam confinados a nenhum 

país e parecem não ter tido nenhuma conexão especial 

um com o outro. 

 

Nenhum líder se impressionou com todos eles. Havia 

uma independência e uma individualidade que 

impossibilitavam expressar um sistema completo de 



suas crenças intelectuais. Há três relatos 

contemporâneos que mostram a divergência de opinião 

entre eles — dois de hostil e um de um historiador 

compreensivo. Bullinger (Der Wiedertaufern 

Ursprung, Furgang, Secten. Zurique, 1650) tenta uma 

classificação de suas diferentes divisões e menciona 

treze seitas distintas dentro do círculo Anabatista; mas 

eles se sobrepõem manifestamente de modo a sugerir 

uma quantidade muito grande de diferença que não 

pode ser tabulada distintamente. Sebastian Frank 

observa todas as variedades de pontos de vista 

mencionados por Bullinger, mas se abstém de qualquer 

classificação. “Existem”, diz ele, “mais seitas e 

opiniões, que eu não conheço e não posso descrever, 

mas me parece que não há duas que se encontrem que 

concordem entre si em todos os pontos”. Kessler 

(Sabbatta, St. Gall, 1902), que narra a história dos 

Anabatistas de St. Gall, registra a mesma variedade de 

opiniões. A semente havia sido semeada pelos Cristãos 

anteriores, em muitas terras, e os Batistas eram o fruto. 

Eles não nasceram de nenhum indivíduo, daí a grande 

variedade e independência exibida pelas igrejas 

Batistas. Por perseguição, eles não tiveram permissão 

para realizar conferências para formular seus apelos, 

provavelmente eles não sabiam da existência um do 

outro; portanto, havia divergências em seus pontos de 

vista; mas, de modo geral, havia unidade de 

pensamento, uma vez que eles haviam aprendido suas 

lições do coração com os mesmos evangelhos 

abençoados, e haviam sido ensinados pelo mesmo 

Espírito livre. 

 



O movimento Anabatista foi a continuação da antiga fé 

evangélica mantida pelos Valdenses e outros Cristãos 

medievais. Limborch, o historiador da Inquisição, diz: 

 
Para falar livremente, se suas opiniões e costumes 

fossem examinados sem preconceitos, pareceria que 

entre todas as seitas modernas dos Cristãos, elas tinham 

a maior semelhança com a dos Menonitas ou Batistas 

holandeses (Limborch, The History of Inquisição, 1.57. 

Londres, 1731). 

 

Dr. Allen, professor da Universidade de Harvard, diz: 

 
Lado a lado com o credo que se desenvolveu de formas 

como estas (referindo-se à hierarquia Romana) desceu a 

tradição primitiva, obstinada, heróica e anti-sacerdotal, 

que fez o ponto de partida de muitos protestos radicais, 

desde os novatos puritanos do século III até os 

independentes ingleses do século XVII. Essa tradição em 

sua forma mais lógica não é apenas Protestante, mas 

Batista. 

 

O Dr. Ludwig Keller, um membro instruído da Igreja 

Reformada, o arquivista de Munster, e agora 

encarregado dos arquivos em Berlim, diz: 

 
Também não há dúvida de que, no processo de 

investigação científica, outros traços serão trazidos à luz. 

... Muito mais pode ser provado que nas terras 

mencionadas as igrejas Batistas existiram por muitas 

décadas e até séculos antes da Reforma (The Baptist 

Quarterly, Review, VII. 28-31). 

 

Em seu último trabalho, Keller diz: 



Os pontos silenciosos desse modo de ver a história é que, 

dentro do mundo evangélico, um curso ininterrupto de 

desenvolvimento e continuidade histórica alcançado 

muito além do século XVI é uma questão de fato; e, no 

entanto, repudia igualmente a suposição Católica de que 

somente desde 1517 “uma terrível apostasia da 

verdadeira fé ocorreu no mundo ocidental”, e a dos 

seguidores de Lutero que com ele a luz do Evangelho 

primeiro (desde a apostasia) veio ao mundo (Keller, Die 

Anfange der Reformation, iii, iv Traduzido para The 

Western Recorder pelo Dr. Albert H. Newman). 

 

A declaração do Dr. William Moeller, falecido 

professor de História da Igreja, em Kiel, tem o mesmo 

efeito. Ele diz: 

 
Os Batistas costumam ser chamados de filhos mais 

consistentes e genuínos da Reforma, ou acredita-se que 

tenham sido excelentemente caracterizados pelo nome 

de “Ultras” da Reforma; mas essa visão é apoiada apenas 

pela circunstância muito estranha de que muitos seus 

números anteriormente eram adeptos de Zwingli ou 

Lutero e que a Reforma Suíça preparou o caminho para 

sua doutrina da eucaristia e do radicalismo bíblico. 

Mesmo a tentativa de Cornélio de explicar sua ascensão 

ao efeito da Bíblia nas mãos do homem comum é apenas 

suficiente para explicar certas formalidades e 

excentricidades singulares. A julgar por sua visão 

coletiva do mundo, medida por seus motivos e objetivos, 

eles pertenciam não à Reforma, mas ao Cristianismo 

Medieval, uma continuação da oposição (que cresceu na 

segunda metade da Idade Média em solo católico) à 

Igreja secularizada (Moeller, História da Igreja Cristã, 

90, 91). 



O Dr. Thomas M. Lindsay, diretor da Free Church 

Collage, Glasgow, D.C., 1906, diz: 

 
Para entender com simpatia o movimento multiforme 

que foi chamado de Anabatismo do século XVI, é 

necessário lembrar que ele não foi criado pela Reforma, 

embora certamente tenha recebido um impulso da 

inspiração da época. Suas raízes podem ser rastreadas 

por alguns séculos, e seu pedigree possui pelo menos 

duas hastes que são essencialmente distintas e foram 

combinadas apenas ocasionalmente. A única causa é a 

sucessão dos Irmãos, um corpo anticristão medieval de 

Cristãos cuja história é escrita apenas nos registros da 

Inquisição da Igreja Medieval, onde eles aparecem sob 

uma variedade de nomes, mas dizem universalmente que 

premiam o Escrituras e para aceitar o Credo dos 

Apóstolos. Os outros existiam na insurreição contínua 

dos camponeses pobres nos distritos rurais e nas classes 

mais baixas nas cidades contra os ricos, o que era uma 

característica da Idade Média (Lindsay, A History of the 

Reformation, II. 235. New York, 1908). 

 

As declarações desses escritores foram consideradas 

desde que exibem o espírito do novo aprendizado por 

especialistas que aplicaram os princípios de 

investigação pelo método científico à história dos 

Batistas. 

 

Naqueles lugares onde os Valdenses floresceram ali, os 

Batistas estabeleceram raízes profundas. Esta 

afirmação vale de país para país e de cidade para 

cidade. Inúmeros exemplos podem ser dados. Por 

longos períodos, houve Valdenses em Colônia. Os 



Mendigos estavam espalhados por toda a Holanda 

flamenga; e na Suíça, ao longo do Reno e na 

Alemanha, onde depois encontramos os Batistas 

(Heath, os Anabatistas e seus descendentes de ingleses. 

Na Contemporary Review, 403. março de 1891). Metz 

era um local de refúgio para os Valdenses (Michelet, 

Histoire de France, 11. bk. Iii); eles se espalharam pela 

Áustria-Hungria, até a Transilvânia; os Cátaros foram 

encontrados nas alturas dos Alpes, na Suíça; eles 

vieram para Berna (Chron. of Justinger, Ochsenhein, 

op. cit. 95); e chegaram a Freiberg (Ochsenbein, Der 

Inquisitions prozesz, mais amplo, do que Waldenser. 

Berna, 1881). Eles foram encontrados em Strassburg. 

Em todos esses lugares estavam os Valdenses nos 

tempos medievais; em todos eles foram Batistas nos 

tempos da Reforma. O terreno ao longo das margens 

do Reno estava tão bem preparado que um Valdense no 

século XV poderia viajar facilmente de Colônia a 

Milão sem passar a noite com ninguém além de um 

companheiro de fé. Foi precisamente nesses lugares 

que os Batistas floresceram em grande número. 

 

Muitos pregadores capazes dos Valdenses tornaram-se 

amplamente conhecidos como ministros Batistas. Tais 

foram os mártires, Hans Koch, Leonard Meyster, 

Michael Sattler e Leonard Kaser, que foram todos 

renomados ministros Batistas (Mchning, Baptisma 

Historia, 748). Koch e Meyster foram mortos em 

Augsburg, em 1594; Sattler em 1527, em Rotenburg, e 

Kaser foi queimado em 18 de agosto, no mesmo ano, 

em Sherding. Em Augsburg, em 1525, havia uma 

igreja Batista de mil e cem membros. Hans Denck era 



o pastor, e ele era de origem Valdensiana. Ludwig 

Hatzer foi expressamente chamado por um 

contemporâneo de Picard; e Hans Hut era adepto dos 

“velhos irmãos Valdenses” (Der Chronist Job. Salat. 

No Archiv. f. Schweiz. Ref. Gesch., I. 21). Leonard 

Scheimer e Hans Schaffer eram pregadores Batistas 

(Keller, Die Anfange der Refornaation, II. 38). Havia 

também Thomas Hermann, que, em 1522, trabalhou 

como ministro Valdensiano, mas foi martirizado, em 

1527, como ministro da congregação dos Batistas 

(Beck, Die Geschichte Bucher der Wiedertaufer, 13). 

Conrad Grebel, o ilustre Batista, recebeu seu 

aprendizado dos Valdenses. Muitas das distintas 

famílias Batistas de Hamburgo, Altona e Emden eram 

de origem Valdensiana (Blaupot Ten Cate, A 

Historical Inquiry, em Southern Baptist Review, 

outubro de 1857). Além disso, os sindicatos e grande 

parte dos negócios de tecelagem que estavam 

originalmente nas mãos dos Valdenses se tornaram 

Batistas.  

 

Existem muitos pontos externos entre os Anabatistas e 

os Valdenses, que se impõem a nós. A atitude peculiar 

que os Valdenses, assim como os Anabatistas, 

adotaram em relação aos livros históricos do Antigo 

Testamento (Keller, Johann von Staupitz, 101, 162, 

166, 342. Leipzig, 1888), de maneira alguma pode ser 

acidental. Os Valdenses traduziram a Bíblia para as 

línguas Românica e Tentônica no início do século XIII. 

Os Batistas mantiveram essas versões da Bíblia 

duzentos anos após a versão de Lutero. A Bíblia alemã 

mais antiga é de origem batista. Somente nestas 



versões aparece a Epístola de Paulo aos Laodiceianos. 

A atitude dos dois corpos em relação à questão dos 

cemitérios, o uso no culto de certas formas de oração, o 

canto dos mesmos hinos, a observação da Ceia, os 

princípios da igreja, os edifícios, o vestido cinza dos 

apóstolos, os pregadores itinerantes, na forma de pedir 

uma bênção e muitos outros detalhes, marcam os 

Valdenses e os Batistas como tendo a mesma origem. 

 

O professor S. Minocchi, em um valioso panfleto sobre 

A Bíblia na História da Itália, diz: 

 
No entanto, entre os Valdenses e outros, versões de seus 

livros mais notáveis e preciosos, como os Salmos, o livro 

dos que sofrem, oram e esperam, ou os Provérbios e os 

Eclesiastes, cheios de profunda sabedoria e profunda 

melancolia, foram amplamente divulgadas. O Novo 

Testamento foi procurado e espalhado; e em suas 

páginas foi encontrada a condenação da Igreja de Roma 

e seu clero defeituoso e, ao mesmo tempo, a esperança 

de um reavivamento religioso entre o povo. O gancho do 

Apocalipse, à imagem de Babilônia, deu-lhes uma 

imagem dos horrores da Igreja; na Nova Jerusalém, eles 

viram a restauração cristã, que ansiavam. As epístolas de 

São Paulo os fascinaram por seu profundo sentimento 

religioso, sua sabedoria tão profunda, seu pensamento 

tão espiritualmente livre, sua descrição dos costumes tão 

simples. Os Atos dos Apóstolos deram a eles o modelo 

insuperável de uma vida pobre, virtuosa e feliz, como a 

dos Cristãos primitivos com seus rituais simples e com 

todas as coisas em comum. Mas foi o evangelho, acima 

de tudo, que lhes mostrou, na pobre e humilde figura de 

Jesus, o ideal perfeito de uma verdadeira vida religiosa, 

tão diferente da dos ostentosos pontífices de Roma 



(Salvatore Minocchi, Bibbia nella Storia d'Italia Firenze, 

1904). 

 

Segundo o professor Minocchi, as versões do século 

XIII da Bíblia italiana “surgiram, como muitas das 

outras versões antigas, anonimamente, das pessoas que 

exigiam um meio de afirmar as idéias religiosas nelas 

nascidas pela mudança que ocorrera em suas vidas. 

Mas, se considerarmos sua íntima relação com as 

traduções heréticas contemporâneas da França, 

Provença e Sabóia, podemos acreditar com segurança 

que a primeira versão italiana teve sua origem em 

alguns centros da seita chamados de ‘pobres da Itália’ e 

se considerarmos sua fraseologia, podemos ainda mais 

ousadamente que ela tenha sido emitida pelo Patarenec 

da Toscana”. 

 

Os Batistas da Reforma alegaram que eles tinham uma 

origem antiga e chegaram a sugerir uma “sucessão de 

igrejas”. Esta alegação foi apresentada por eles no 

início da Reforma em 1521 D.C.. Uma carta antiga já 

existe: “A Sucessão Ana-baptistica”. A carta tem sua 

própria data como “a dos irmãos suíços, escrita aos 

Anabatistas da Holanda, respeitando sua origem, um 

ano antes, Ano 1522” (Suptibus Bernardi Gaultheri. 

Coloniae, 1603 e 1612). A carta é particularmente 

importante, pois mostra que os Batistas, em 1521, 

reivindicaram uma sucessão. Van Gent, um católico 

Romano, cita a carta e chama os Anabatistas de 

“gafanhotos”,  “que duram, como macacos dos 

católicos, se vangloriavam de ter uma sucessão 

apostólica” (Van Gent, Grundliche Historie, 85. 



Moded, Grondich bericht von de erste beghinselen der 

Wederdoopsche Sekten). 

 

O autor do "Successio Anabaptistica", diz sobre os 

Anabatistas: 

 
Estou lidando com os Menonitas ou Anabatistas, que se 

orgulham de ter a sucessão apostólica, isto é, a missão e 

a extração dos apóstolos. Quem afirma que a verdadeira 

Igreja não é encontrada em lugar algum, exceto entre si e 

suas congregações, uma vez que somente com elas 

permanece o verdadeiro entendimento das Escrituras. 

Para esse fim, eles apelam à letra da S.S. e querem 

explicá-la com a S.S.. Assim, eles vendem para as 

pessoas simples rubis de vidro para pedras preciosas. ... 

Se alguém os carrega com a novidade de sua seita, eles 

afirmam que a “verdadeira Igreja” durante o tempo do 

domínio da Igreja Católica estava escondida nela 

(Cramer e Pyper, Bibliotheca Reformatoria Neerlandica, 

VII. 510). 

 

O ponto desta investigação é que os Batistas suíços 

escreveram uma carta, em 1522, sobre a origem 

apostólica de suas igrejas em resposta a uma que 

haviam recebido no ano anterior dos Batistas da 

Holanda, e que um católico Romano os condenou por 

causa disso. 

 

Sabemos também que naquela data havia Batistas na 

Holanda. John Huibrechtsz era xerife, em 1518, e 

protegeu os Anabatistas (Wagenaar, Description of 

Amsterdam, III, 6, 66). Sobre a origem dos Batistas da 

Holanda, o erudito Van Oosterzee comenta: 



Eles são peculiares aos Países Baixos e são mais antigos 

que a Reforma, e, portanto, não devem ser confundidos 

com o Protestantismo do século XVI, pois pode ser 

demonstrado que a origem dos Batistas chega mais longe 

e é mais venerável ( Herzog, Real Ecyclopaedie, IX, 

346). 

 

Há uma reivindicação semelhante à antiguidade dos 

Batistas suíços. Em Zurique, os Batistas, em 1525, 

tiveram muitas discussões com Zwingli e outros, na 

presença da Câmara Municipal. Em 30 de novembro de 

1525, Zwingli garantiu um edito rigoroso contra eles. 

O início do edital contém as seguintes palavras: 

 
Você sabe, sem dúvida, e já ouviu falar de muitos que, 

por um longo tempo, alguns homens peculiares, que 

imaginam que são instruídos, se apresentaram 

surpreendentemente, e sem nenhuma evidência das 

Sagradas Escrituras, dada como pretexto por homens 

simples e piedosos, pregaram, e sem a permissão e 

consentimento da igreja, proclamaram que o batismo 

infantil não procede de Deus, mas do diabo e, portanto, 

não deve ser praticado (Blaupot Ten Cate, Inquérito 

Histórico). 

 

A partir disso, parece que os Batistas de Zurique e seus 

arredores já eram conhecidos “há muito tempo”. A 

declaração anterior de Zwingli, já apresentada, será 

lembrada. Não há dúvida de que Zwingli escreveu este 

decreto. Dois ou três anos não seriam “muito tempo”. 

A antiguidade dos Batistas foi reivindicada por eles 

mesmos e admitida em 1525 por seus inimigos. 

 



Uma prova notável da antiguidade dos Batistas da 

Morávia é registrada aqui. Johanna Schlecta 

Costelacius escreveu uma carta da Bohemia, 10 de 

outubro de 1519, a Erasmus, afirmando que por cem 

anos os Picard estavam mergulhando os crentes, e que 

eles rebatizaram e eram, portanto, Anabatistas. Suas 

palavras são: “Os que chegam à sua seita devem ser 

mergulhados em água (em aqua simplici repbaptizari – 

em água rebatizam)” (Pauli Colimesii, Opera 

Theologica, Critica et Historica No. XXX. 534, 535, 

Hamburgo, 1469). 

 

Esses Picartis, Valdenses, estavam espalhados por toda 

a Holanda flamenga e na Alemanha. Eles foram 

encontrados nos lugares onde os Anabatistas 

floresceram. Duas daquelas pessoas sobre quem 

Costelacius escreveu esperaram em Erasmus, em 

Antuérpia, e o parabenizaram por sua posição ousada 

pela verdade. Ele recusou os parabéns e os censurou 

por serem Anabatistas (Robinson, Ecclesiastical 

researchs, 506). Eles voltaram para dizer aos irmãos: 

“Eles são avessos a nós por causa do nosso nome, ou 

seja, Anabatistas” (Camerarius, de Fccl. Fratrum, 125. 

Ivimey, história dos Batistas, I. 70). Erasmus escreveu 

sobre eles: 

 
Os Husitas renunciam a todos os ritos e cerimônias da 

Igreja Católica; eles ridicularizam nossa doutrina e 

prática em ambos os sacramentos; eles negam ordens e 

elegem oficiais dentre os leigos; eles não recebem outra 

regra senão a Bíblia; eles não admitem ninguém em sua 

comunhão até que sejam mergulhados em água ou 



batizados; e se consideram sem distinção de categoria a 

serem chamados irmãos e irmãs. 

 

Sebastian Frank, pai da história moderna da Alemanha, 

que escreveu sob a data de 1531, fora das crônicas dos 

Picards, da Boêmia, em 1394, diz: “Os Picards da 

Boêmia são divididos em dois, ou alguns dizem três 

partes, os grandes, os pequenos, os muito pequenos, 

que mantêm todas as coisas com os Anabatistas, têm 

tudo em comum e não acreditam na presença real” 

(Frank, Chronica, Zeitbuch e Geschichte, clxix. 

Strassburg, 1531). Ele conta muitas coisas adicionais a 

respeito desses Batistas de 1394. Ele diz que os 

católicos Romanos relataram coisas muito vergonhosas 

em relação a eles, mas que os historiadores boêmios 

dizem o contrário. Ziska, um rei boêmio, tentou 

exterminá-los, mas depois eles aumentaram muito até 

chegar a oitenta mil. Eles eram um povo piedoso, 

infantil e sincero; e muitos deles sofreram por causa de 

sua fé. Esses Batistas ainda estão vivos, escreve Frank, 

na Boêmia. Seus pais tinham que viver nas florestas e 

cavernas. Eles se apoiaram mutuamente. A Ceia do 

Senhor que eles realizaram em uma casa separada para 

esse fim. Eles não tinham Regras de Fé além da Bíblia. 

Eles não aceitaram interpretações dos pais. Eles 

consideravam as Escrituras a palavra de Deus. 

 

Essas declarações são de autores contemporâneos. Fica 

comprovado que os Batistas existiam na Boêmia desde 

o ano de 1394; que praticavam imersão e comunhão 

íntima; de nenhuma maneira recebeu o batismo 



infantil; e foram em todos os pontos como os 

Anabatistas. 

 

Todos os historiadores Batistas holandeses reivindicam 

origem apostólica para os Batistas. Tal é a afirmação 

de Hermann Schyn (Historia Christianorum 134 D.C. 

1723); de Galenus Abrahamzon (Verdediging der 

Christenen, 29); e J. H. Halbertsma afirma a origem 

valdense dos Batistas. “Os Batistas”, diz ele “existiu 

vários séculos antes da Reforma” (Halbertsma, De 

Doopsgczinde). Enquanto Blaupot Ten Cate diz: 

 
Estou totalmente satisfeito com os princípios Batistas em 

todas as épocas, desde os tempos dos apóstolos até o 

presente, prevaleceu sobre uma porção maior ou menor 

da Cristandade (Cate, Nederlandsche Doopagezinden in 

Friesland, 5). 

 

A reivindicação dos Batistas holandeses de origem 

apostólica foi objeto de uma investigação especial no 

ano de 1819, pelo Dr. Ypeij, professor de teologia em 

Gronigen, e pelo Rev. J. J. Dermout, capelão do rei da 

Holanda, ambos quem eram membros instruídos da 

Igreja Reformada. Muitas páginas podem ser 

preenchidas com os relatórios que eles fizeram ao rei. 

Na opinião desses escritores: 

 
Os Menonitas são descendentes dos Valdenses 

evangélicos tolerantemente puros, que foram levados 

pela perseguição a vários países; e quem, durante a 

última parte do século XII, fugiu para a Flandres; e nas 

províncias da Holanda e da Zelândia, onde viviam vidas 

simples e exemplares, nas aldeias como fazendeiros, nas 



cidades por ofícios, livres da carga de quaisquer 

imoralidades grosseiras e professando os princípios mais 

puros e simples que eles exemplificavam em uma 

conversa sagrada. Eles existiam, portanto, muito antes da 

Igreja Reformada da Holanda. 

 
Vimos agora que os Batistas que antes eram chamados 

de Anabatistas e, mais tarde, Menonitas, eram os 

Valdenses originais, e que há muito tempo na história da 

igreja receberam a honra dessa origem. Por esse motivo, 

os Batistas podem ser considerados como a única 

sociedade cristã que existe desde os dias dos apóstolos, e 

como uma sociedade cristã que preservou puras as 

doutrinas do Evangelho por todas as épocas. A 

organização externa e interna perfeitamente correta da 

denominação Batista tende a confirmar a verdade, 

contestada pela Igreja Romana, de que a Reforma 

provocada no século XVI era o mais alto grau necessário 

e, ao mesmo tempo, refuta a noção errônea dos católicos, 

que sua denominação é a mais antiga (Ypeij en Dermout, 

Geschiedenis der Nederlandsche Hervornude Kerk. 

Breda, 1819). 

 

Esse testemunho da mais alta autoridade da Igreja 

Reformada Holandesa, através de uma Comissão 

nomeada pelo rei da Holanda, é um raro exemplo de 

liberalidade e justiça para outra denominação. Concede 

tudo o que os Batistas já reivindicaram em relação à 

continuidade de sua história. Por esse motivo, foi 

oferecido aos Batistas patrocínio do Estado, que eles 

educadamente, mas recusaram firmemente. 

 

As reivindicações aqui consideradas em relação aos 

Batistas são da mais alta consideração. Todos os 



melhores estudos históricos e estudos científicos se 

inclinam para a história contínua dos Batistas. Nos 

últimos vinte anos, houve muita investigação paciente 

da história dos Batistas, especialmente na Alemanha e 

na Suíça. Da mesma forma, muitas das fontes foram 

publicadas, e a tendência dos estudos favorece a idéia 

da continuidade dos Batistas desde muito cedo, e 

alguns dizem desde os tempos apostólicos. 
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CAPÍTULO VIII 

 

O CARÁTER DOS ANABATISTAS 

 
Chamado Por Muitos Nomes - Anabatistas - Catabatistas - A 

Popularidade Do Movimento — Não é um Povo Turbulento — 

Amantes Da Paz — Bayle — Cassander — Pastor de Feldsberg 

— Os Batistas Suíços — Erasmus — Perseguidos Em Todas As 

Terras — Liberdade Religiosa — Hubmaier — Seu Apelo Ao 

Novo Testamento — A Pergunta Batismal — Uma Igreja 

Espiritual — O Seu Objetivo — Leste — O Batismo Infantil — A 

Forma de Sua Organização 

 

É incrível quantos nomes foram aplicados, no período 

da Reforma, aos Batistas. Eles se chamavam irmãos e 

irmãs e falavam um do outro na linguagem mais 

simples do afeto. Seus inimigos os chamavam de 

Anabatistas porque repetiam o batismo quando os 

convertidos vinham de outras partes. Este nome 

Anabatista é uma caricatura. condena-se primeiro por 

elogios fracos e depois por distorção. “O termo 

ofensivo ‘Anabaptista’ foi e é uma calúnia vil. Foi 

inventado para ocultar o pensamento. Encobriu em 

meio ao nevoeiro os grandes ideais de um povo que 

amava a paz e a verdade. O termo ainda é uma pastilha 

de cera no objeto de vidro de um telescópio. A 

tendência da história é mudar de frente, mas a maioria 

dos historiógrafos ainda olha toda a questão através do 

vidro corrugado” (Griffis, os Anabatistas. No Novo 

Mundo, 648. dezembro de 1895). 

 

Eles foram chamados Catabatistas porque negaram o 

batismo infantil e praticaram imersão. O nome Batista 



data dos primeiros dias da Reforma. Na literatura 

contemporânea, eles são geralmente chamados Batistas 

(Frank, Chronik, III. 198). É um nome antigo e 

honrado. 

 

A extensão do movimento Batista no século XVI 

dificilmente pode ser exagerada. “Essa doença do 

Anabatismo e do fanatismo”, diz Dorner, “havia, na 

terceira e quarta décadas”, entre 1520 e 1540, 

“espalhado como uma febre quente por toda a 

Alemanha; da Suábia e Suíça ao longo do Reno à 

Holanda e Friesland; da Baviera, Alemanha Central, 

Vestfália e Saxônia, até Holstein” (Dorner, Geschichte 

der protestantischen Theologie, 132. Munique, 1867). 

 

O Anabatismo representou no século XVI a corrente de 

pensamento popular, sentimento e aspiração, que não 

deixou de fluir através dos séculos. Se não fosse por 

perseguições ferozes, que desde o início caíram sobre 

os Batistas, com toda a probabilidade humana a 

Reforma teria sido claramente um movimento Batista. 

Nesse caso, o caráter da Reforma teria sido muito mais 

completo e espiritual, e a batalha pela liberdade 

humana não teria sido adiada por séculos. Mas os 

líderes da Reforma temiam por suas prerrogativas e os 

governantes por seus tronos, e essas duas forças se 

combinaram para derrotar qualquer demonstração de 

liberdade humana. As massas do povo, no entanto, 

estavam com os Batistas. 

 

A novidade e a ousadia das doutrinas dos Batistas 

literalmente encheram de terror os governantes do 



mundo. Muitos dos líderes eram homens eruditos, bem 

versados em Grego e hebraico. O massacre 

generalizado dos camponeses, em 1525, causou a 

propagação do Anabatismo, nos próximos vinte e cinco 

anos, em toda a Europa. As cidades e os distritos que 

eram amigáveis a Lutero foram até os Anabatistas, e 

milhares de comerciantes deveriam ser considerados 

seus seguidores. (Guy de Bres, Racine, Fonte e 

Fondement des Anabaptistes, 5. Ed. 1555). O arcebispo 

de Lund, embaixador imperial junto ao rei de Roma, 

escreveu em 9 de julho de 1535, que embora milhares 

deles tenham sido mortos “há uma grande quantidade 

desta seita em várias partes da Alemanha” 

(Documentos do Estado de Veneza, V.29 ) Albertus 

Hortensius escrevendo, em 1548, afirma: “Os 

Anabatistas aumentaram com rapidez maravilhosa em 

todos os lugares” (Hortensius, Tumultum 

Anabaptistarum). 

 

Milhares foram batizados por Hubmaier e outros 

pregadores Batistas na Suíça, Morávia, Alemanha, 

Holanda e outros países. Frank diz: 

 
O curso dos Batistas foi tão rápido que sua doutrina logo 

se espalhou por todo o país, e eles rapidamente 

obtiveram um grande corpo de seguidores, batizaram 

muitos milhares e também atraíram muitas almas bem-

intencionadas. Eles foram jogados na prisão, torturado 

com espada de marca, fogo, água e diversos 

aprisionamentos, de modo que, em alguns anos, estima-

se que cerca de dois mil ou mais tenham sido mortos 

(Franck, Chronik, III. 198). 

 



Muito se tem dito sobre os Batistas serem turbulentos e 

fanáticos, que é realmente uma surpresa para muitos 

quando é encontrado, que eles eram os homens mais 

pacíficos. Que havia muitas pessoas chamadas 

Anabatistas que eram fanáticos, não há dúvida. Quando 

se lembra, no entanto, que os piores ultrajes foram 

cometidos contra eles, e que eles foram caçados como 

bestas selvagens, que suas mulheres ficaram ultrajadas, 

que foram afogadas em rios e queimadas na fogueira, 

que todos os meios de exasperação eram usado contra 

eles, estamos apenas surpresos que eles eram tão 

moderados quanto eram. Se a causa desses 

revolucionários tivesse sucesso, eles seriam 

considerados os mais brilhantes campeões da liberdade 

e seriam classificados entre os patriotas do mundo. 

Desde que fracassaram, foram considerados os piores 

réprobos. Também foi demonstrado que a maioria dos 

fanáticos não eram Anabatistas e que a disputa em que 

estavam envolvidos era muito mais política do que 

religiosa. 

 

Os Batistas eram amantes da paz e não acreditavam no 

uso da espada. Essa característica provavelmente 

descreveria a maioria deles. Eles foram insultados e 

não injuriados novamente, foram perseguidos e 

suplicaram pela liberdade de todos. É agradável notar 

que seu verdadeiro valor foi apreciado. Pierre Bayle, 

1648-1706, o erudito enciclopédico, professor de 

filosofia em Roterdã, fala do caráter moderado dos 

Batistas e de sua longa lista de mártires. Ele diz: 

 



Poderia produzir apenas aqueles que foram mortos por 

tentativas contra o governo? Seu martirológico 

volumoso daria uma figura ridícula. Mas é certo que 

vários Anabatistas, que sofreram a morte com coragem 

por opiniões, nunca tiveram a intenção de se rebelar. 

Deixe-me citar uma evidência que não se pode suspeitar; 

é o escritor (Guy de Bres) que exerceu toda a sua força 

em refutar essa seita. Ele observa que seu grande 

progresso foi devido a três coisas: A primeira foi, Seus 

ensinamentos ensurdeceram seus ouvintes com inúmeras 

passagens das Escrituras. A segunda, que eles afetaram 

uma grande aparência de santidade. A terceira, que seus 

seguidores descobriram grande constância em seus 

sofrimentos e morte. Mas ele não dá a menor dica de que 

os mártires Anabatistas sofreram a morte por pegar em 

armas contra o estado ou provocar rebelião (Bayle, 

Dicionário Histórico e Crítico, nota 287). 

 

Georgius Cassander, que viveu naquele tempo, 

disputou com os Anabatistas e visitou alguns de seus 

ministros na prisão, em sua Epístola ao Duque de 

Cleves, dá uma boa reputação aos Batistas da Bélgica e 

da Alemanha inferior. Ele diz: 

 
Eles descobrem uma mente honesta e piedosa; que 

erraram da fé por zelo errado, e não por má disposição, 

que condenaram o comportamento ultrajante de seus 

irmãos de Munster; e que eles ensinaram que o reino de 

Jesus Cristo deveria ser estabelecido apenas pela cruz. 

Eles merecem, portanto, ser lamentados e instruídos, em 

vez de serem perseguidos (Cassander, Praefat. Tractet. 

De Baptismo Infantium). 

 



O pastor católico Romano em Feldsberg, 1604 D.C., 

diz: 

 
Entre todas as seitas, nenhuma tem uma aparência mais 

refinada e uma maior santidade externa do que os 

Anabatistas. Entre si, eles se chamam irmão e irmã; não 

amaldiçoam, não desprezam, juram, não usam armadura 

defensiva e, no início, não tinham armas. Eles nunca 

comem ou bebem imoderadamente, não usam roupas 

que indiquem orgulho mundano, não têm nada como 

indivíduos, mas tudo em comum. Eles não vão a juízo 

perante a magistratura e suportam tudo com paciência, 

como pretendem, no Espírito Santo. Quem, então, 

acreditaria que sob essas vestes espreitam lobos puros e 

devoradores? 

 

O caráter dos Batistas suíços tem a mais alta 

recomendação de Erasmus. No tempo de sua 

perseguição em Basileia, Erasmus viveu naquela 

cidade. Ele observou o desejo perseguidor daqueles 

que acabaram de escapar do perigo e declarou: 

 
Os que são tão urgentes que os hereges não devem ser 

mortos, ainda puniram capitalmente os Anabatistas, que 

foram condenados por muito menos artigos, e diziam ter 

entre eles muitos que haviam sido convertidos de uma 

vida muito má, para uma emendada; e que, no entanto, 

eles se irritavam com suas opiniões, nunca se possuíram 

de nenhuma igreja ou cidade, ou se fortaleceram por 

qualquer liga contra a força de príncipes, ou expulsaram 

alguém de sua herança ou propriedade (Epistolarum de 

Erasmus, XXXI 59. AD 1530). 

 



Por causa dessas declarações, Bellarmine acusou 

Erasmus de ser persuasivo aos Batistas. Ninguém 

poderia expressar uma opinião favorável dos Batistas e 

escapar dos abusos. 

 

O Dr. Schaff resumiu sua opinião sobre todo o 

movimento da Reforma. Lutero, de todos os 

reformadores, desperta seu entusiasmo. Com um 

interesse patriótico, ele narra a história de seu 

compatriota, Zwingli. Para Calvino, como um gênio 

teológico, ele tinha uma grande admiração, mas 

declarou que ele era “aquele que proíbe a abordagem 

familiar”. Para o Dr. Kostlin, ele escreveu (1888): 

“Agora estou trabalhando na Reforma Suíça, mas não 

posso despertar tanto entusiasmo por Calvino ou 

Zwingli, embora ele seja meu compatriota, como por 

Lutero”. Na mesma época em que ele escreveu ao Dr. 

Mann: 

 
A Reforma em toda parte teve seus defeitos e pecados, 

os quais é impossível justificar. Quão cruel foi a 

perseguição dos Anabatistas, que de maneira alguma 

eram apenas fanáticos revolucionários, mas na maior 

parte Cristãos simples e honestos, sofreram e morreram 

pela liberdade de consciência e pela separação da igreja 

e do estado. E quão triste era o estado moral e as rudes 

discussões teológicas na Alemanha. Não é à toa que 

Melanchthon ansiava pela libertação teológica da raiva. 

Espero que Deus tenha algo melhor e maior reservado 

para Sua Igreja do que a Reforma (Schaff, The Life of 

Philip Schaff, 462). 

 



Sinceros e evangélicos, como eram os Batistas, 

pareceria natural supor que eles seriam pelo menos 

tolerados pelo governo. Mas suas opiniões eram muito 

radicais e seus princípios muito abrangentes, para não 

desafiar o ódio daquela era perseguidora. Todo o 

mundo Cristão foi organizado sob linhas de 

perseguição. A única exceção à regra eram os Batistas. 

Eles sustentavam que todo homem tinha o direito de 

Deus de adorar a Deus de acordo com os ditames de 

sua própria consciência; e o direito maior de que outros 

homens tivessem o mesmo privilégio. Nesta disputa 

eles estavam absolutamente sozinhos; e, sozinhos, 

pagaram o preço em sangue humano, para que todo 

homem possa adorar, ou não adorar, a Deus, de acordo 

com os ditames de sua própria consciência. Foi um 

sacrifício caro, mas não era muito caro para a redenção 

do mundo. 

 

Todo o mundo Cristão estava envolvido em 

perseguição. Os Batistas, em todas as terras, 

protestantes e católicos Romanos, foram cruelmente 

perseguidos por prisão, exílio, tortura, fogo e espada. 

Os Batistas aos milhares foram martirizados. Somente 

eles pediram liberdade. “Os princípios dos quais os 

Anabatistas procederam”, diz Emil Egli, 

“manifestaram uma compreensão poderosa das idéias 

Cristãs originais” (Egli, Die Zurischer Wiedertaufer, 

94. Zurique, 1884). A voz deles sobre liberdade de 

consciência era clara e distinta. Halls Muller, de 

Medicon, quando levado perante os magistrados de 

Zurique, disse: 

 



Não imponha um fardo à minha consciência, pois a fé é 

um dom livremente de Deus e não é uma propriedade 

comum. O mistério de Deus está oculto, como o tesouro 

no campo, que ninguém pode encontrar, mas aquele a 

quem o Espírito o mostra. Por isso, peço-lhes, servos de 

Deus, que minha fé permaneça livre (Egli, 76). 

 

Baithasar Hubmaier, em um folheto publicado em 

Schaffhausen, na Suíça, incluiu os turcos e ateus em 

seu apelo pelos direitos da consciência. Ele diz: 

 
A queima de hereges não pode ser justificada pelas 

Escrituras. O próprio Cristo ensina que o joio deve 

crescer com o trigo. Ele não veio para queimar ou matar, 

mas para dar vida, e isso mais abundantemente. 

Devemos, portanto, orar e esperar melhorias nos homens 

enquanto viverem. Se não puderem ser convencidos 

pelos apelos à razão, ou à Palavra de Deus, devem ser 

deixados em paz. Não se pode ver seus erros com fogo 

ou espada. Mas se é crime queimar aqueles que rejeitam 

desdenhosamente o Evangelho de Jesus Cristo, quanto 

mais é queimar os verdadeiros expositores e exemplos 

da Palavra de Deus. Um aparente zelo por Deus, o bem-

estar da alma e a honra da igreja. De fato, para todos, 

deve ser evidente que a queima de hereges é um artifício 

de Satanás (Hubmaier, Von Ketzern e verbrennen. A. 

1524). 

 

Os Batistas apelaram diretamente ao Novo Testamento 

como a única autoridade em questões de religião. Eles 

imediatamente repudiaram as tradições dos Padres e 

apelaram para os conselhos terrenos, e escolheram as 

Escrituras como regra de fé e prática. Eles acreditavam 

na interpretação pessoal da Palavra de Deus e que um 



homem deve andar de acordo com a luz que está nele. 

Uma característica importante do movimento Batista 

era sua estranha atmosfera de leitura da Bíblia, quase 

com exclusão de outras publicações. Isso também era 

característico dos movimentos evangélicos anteriores, 

mas não na mesma extensão que os Batistas da 

reforma. Havia mais de uma tradução da Bíblia para o 

alemão antes da época de Lutero. Os Batistas usaram 

com grande poder sua herança da Bíblia Valdense, e 

saudaram com satisfação a tradução da Bíblia por 

Lutero. Seus próprios líderes, como Hatzer e Denck, 

traduziram as Escrituras dos originais para o vernáculo 

do povo. Entre os artesãos habilidosos, artífices e 

camponeses mais bem situados do início do século 

XVI, não havia poucos que pudessem ler o suficiente 

para entender o texto da Bíblia Alemã, enquanto 

aqueles que não sabiam ler formariam um círculo em 

torno daqueles que podiam, e o último, do conjunto de 

vantagens intelectuais, não apenas lia, mas 

frequentemente expunha o texto à sua maneira para 

seus ouvintes. Essas leituras informais da Bíblia se 

tornaram uma das principais funções entre os Batistas 

(Bax, Ascensão e Queda dos Anabatistas, 163-165. 

Londres, 1903). 

 

O movimento Batista era de natureza radical, mas a 

questão batismal era secundária em sua importância. O 

movimento envolveu toda a reconstrução da Igreja do 

Estado e de grande parte da ordem social. Foi nada 

menos que revolucionário. Os Reformadores 

pretendiam reformar a Igreja Católica Romana pela 

Bíblia; os Batistas foram diretamente para a era 



apostólica e aceitaram a Bíblia apenas como regra de fé 

e prática. Os Reformadores fundaram uma igreja 

popular do estado, incluindo todos os cidadãos e suas 

famílias; os Batistas insistiam no sistema voluntário e 

selecionavam congregações de crentes batizados, 

separados do mundo e do Estado (Schaff, história da 

Igreja Cristã, VII. 72). Eles pregaram arrependimento e 

fé, organizaram congregações e exercitaram rigorosa 

disciplina. Eles eram sinceros e zelosos, abnegado e 

heróico. Eles eram ortodoxos nos artigos da fé cristã. 

 

Hast diz: 

 
Realizar a regeneração entre os homens era o objetivo 

Anabatista, e se eles falhassem, o pensamento nobre e 

exaltado que os animava, e pelo qual eles lutavam, não 

deve ser depreciado. Eles mereciam, nesse particular, o 

respeito por uma era posterior sem preconceitos, diante 

de milhares de outras; e eles parecem na escolha de 

meios para atingir esse fim, geralmente têm sido dignos 

de respeito. Não foi tanto a defesa da doutrina; de 

regeneração que era tão perceptível e característica 

deles, mas a que eles mantinham com tanta força para 

sua realização. Eles estavam em sua consciência muito 

mais alto do que o mundo a seu redor e, portanto, não 

eram compreendidos por ele. (Hast, Geschichte der 

Wiedertaufer. 144. Munster, 1836). 

 

Esse elogio do historiador alemão não é muito alto. A 

natureza de uma igreja era a contenção fundamental do 

movimento Batista da Reforma. 

 



Os Batistas não encontraram nenhum vestígio de 

batismo infantil na Bíblia, e eles o denunciaram como 

a invenção do papa e do diabo. Eles argumentaram que 

o batismo pressupõe instrução, fé e conversão, o que é 

impossível no caso de bebês. 

 

O batismo voluntário de adultos e convertidos 

responsáveis é, portanto, o único batismo válido. Eles 

negaram que o batismo é necessário para a salvação e 

sustentaram que os bebês são, ou podem ser, salvos 

pelo sangue de Cristo sem o batismo na água 

(Confissão de Augsburgo, Artigo IX). Mas o batismo 

era necessário para ser membro da igreja como um 

sinal de conversão. 

 

A partir dessa concepção do batismo, seguiu-se, em 

sequência, o rebatismo daqueles convertidos que 

desejavam se unir aos Batistas de outros corpos. 

 

As duas idéias, uma igreja pura de crentes e somente o 

batismo de crentes, eram os artigos fundamentais do 

credo Batista. 

 

A administração dos assuntos da congregação era 

extremamente simples. Através do batismo, alguém 

entrou na comunhão dos crentes. Cada congregação 

tinha seu próprio líder chamado professor ou pastor, 

eleito pela congregação. Se a morte ou a perseguição o 

removiam, um novo homem era eleito imediatamente 

para ocupar seu lugar. Além destes, havia pessoas 

selecionadas para cuidar dos pobres e pessoas 

competentes foram enviadas como missionárias. Os 



deveres do pastor eram advertir, ensinar, orar nas 

reuniões, instituir o partir do pão e representar a igreja 

ao retirar a mão da comunhão. No domingo, a 

congregação se reuniu para ler a Palavra de Deus, 

exortar-se e edificar-se na doutrina cristã. De tempos 

em tempos, a Ceia do Senhor, que eles chamavam de 

partir o pão, foi celebrado (Cornelius, Geschichte des 

Aufruhrs Münsterischen Aufruhrs, II. 49). 
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CAPÍTULO IX 

 

OS REFORMADORES TESTEMUNHAM 

PARA OS BATISTAS 

 
A atitude dos reformadores em relação ao batismo infantil — A 

história da imersão na Alemanha, norte e leste — A confissão 

saxônica — Melanchthon — Pomerânia — Sadoleto — Lutero — 

John Bugenhagen — Zwingli — Os catabatistas — Erasmus — 

Melanchthon — William Farel — Martin Bucer — Batismos em 

uma banheira — Calvino — O batismo não é uma discussão 

especial entre os batistas e os reformadores 

 

Havia um conflito constante entre os Reformadores e 

os Batistas nos assuntos adequados do batismo. A 

princípio, os Reformadores estavam dispostos a tomar 

o lado Batista da controvérsia e a negar a necessidade 

do batismo infantil. “A força do raciocínio Batista em 

relação ao batismo infantil”, diz Planck, o grande 

historiador Protestante alemão, referindo-se a 

Melanchthon, “causou forte impressão em suas 

convicções”. Planck continua: “O Eleitor, desejando 

conter a controvérsia, dissuadiu os teólogos de 

Wittenberg de discutir o assunto do batismo infantil, 

dizendo que não podia ver que benefício poderia advir 

dele, pois não era de muita importância, e a rejeição 

dele criaria grande excitação, uma vez que há tanto 

tempo consagrado na Igreja pela influência de 

Agostinho, seu defensor. Melanchthon concordou com 

o Eleitor. Se estava certo nele ser tão rapidamente 

convencido, deixamos que a teologia determine” 

(Planck, Geschichte der Entstehung, der 

Veranderungen e der Bildung unseres protestantise 



lehrbegriffs. Leipsic, 1781-1800. 6 vols). Por razões 

políticas e de estado, finalmente, o batismo infantil foi 

mantido, entre eles e os Batistas havia uma 

controvérsia constante. Na forma do batismo, no 

entanto, mergulhando, havia apenas um ligeiro conflito 

entre as partes, já que os Batistas e os Reformadores 

mantinham praticamente o mesmo. Mesmo quando os 

Reformadores praticavam, ou permitiam, derramar ou 

aspergir, geralmente afirmavam que o rito primitivo 

era por imersão. 

 

De Hoop Sheffer relata que na Alemanha “até 1400, 

não havia outro método (de batismo) além da imersão”. 

O deslocamento da imersão após essa data não foi 

rápido. A imersão como forma de batismo, na época da 

Reforma, ainda existia em muitas partes da Alemanha. 

“No Norte e Leste da Alemanha”, diz Van Slee, “assim 

como na Inglaterra e na imersão nos reinos do norte 

ainda existia invasão do período da Reforma do século 

XVI” (Van Slee, De Rijnsburger Collegianten, 376. 

Harlem, 1895). Mergulhar para o batismo, na 

Alemanha, era praticado em 1560. O arcebispo de 

Metz, em 1549, convocou um conselho provincial, que 

publicou decretos que não eram apenas aplicáveis a 

essa província, mas também a Treves e Colônia. O 

Sínodo não previa a aspersão, mas exigia que o 

sacerdote "mergulhasse a criança três vezes na água" 

(Sleiden, The General History of the Reformation, 

XXI. 481). 

 

Em 1551, em Wittenberg, a Confissão de Fé Saxônica 

foi adotada pelos superintendentes, pastores e 



professores, para que pudesse ser apresentada ao 

Conselho de Trento. A Confissão foi publicada pela 

Melancthon e continha a seguinte referência ao 

batismo: 

 
O batismo é uma ação inteira: ou seja, um mergulho 

(mersio) e um pronunciamento dessas palavras, testifico 

por essa imersão (mersione) que você é lavado do 

pecado, etc. 

 

Na Pomerânia, uma das províncias do norte da Prússia, 

a forma de batismo em 1560 era imersão. Eles foram 

obrigados a batizar pelo ritual de Lutero, que era por 

imersão, e o seguinte é adicionado: 

 
Embora seja possível, preferimos que sejam batizados 

nus, seja no inverno ou no verão. Mas onde não está, 

eles podem ser batizados em suas roupas. Ainda assim, 

ninguém deve se ofender, pois batizamos não as roupas, 

mas a pessoa. Não só na cabeça, mas todo o corpo como 

a ordenança de Cristo e as palavras no batismo 

transmitem (Acta et Statuta Synodica Ecciesiarum 

Pomeranie Dormni, 1560). 

 

O costume católico Romano da época é mencionado 

pelo célebre Jacopo Sadeleto, que era secretário de 

Leão X., e depois foi nomeado cardeal por Paulo III. 

Escrevendo no ano de 1536, ele diz: 

 
Nossa imersão em trino na água no batismo e nossa 

emersão trino denotam que somos sepultados com Cristo 

na fé da verdadeira trindade, e que ressuscitamos 



novamente com Cristo na mesma crença (Sadoleto, Pauli 

Epist. D.C. Romanos commentar. cap. VI. 8). 

 

Observa- se que no norte e leste da Alemanha a forma 

de batismo praticada pelos Batistas não era 

especialmente uma questão de nota. Isso porque no 

norte e no leste da Alemanha a imersão era uma prática 

comum e, portanto, os desvios dos Batistas não 

pareciam algo incomum. Porém, no sul da Alemanha, 

em Strassburg e Augsburg, a prática de mergulha foi 

registrada especialmente como peculiar aos Batistas, 

porque havia afusão na prática comum do povo. Os 

Batistas destacaram-se neste particular como agindo de 

forma contrária aos costumes do povo. Se os Batistas 

da Alemanha do Norte e do Leste tivessem praticado 

aspersão, isso seria uma questão de observação 

peculiar. O fato de isso não ter sido feito é uma forte 

indicação de que os Batistas dessas seções praticavam 

imersão. 

 

Martinho Lutero não diferiu substancialmente da 

opinião expressa pela Igreja Católica Romana sobre a 

forma do batismo. O ato do batismo não era um item 

de controvérsia naquela época, pois os Reformadores 

preferiam a imersão, como Lutero, ou consideravam o 

ato uma questão de indiferença, como Calvino. Lutero, 

a princípio, seguiu a prática de seu próprio país e 

insistiu na imersão. Não é totalmente impossível que 

Lutero tenha aprendido a prática de mergulhar com os 

Batistas da Boêmia, pois nos primeiros dias da 

Reforma ele se apoiava fortemente nos antigos 



evangélicos (Enders, Luthers Briefwechsel. II. 345, Nr. 

280). 

 

Os católicos Romanos alegaram que os Batistas 

receberam suas opiniões sobre o batismo de Lutero. 

Essa foi a acusação de John Eck, o antigo oponente de 

Lutero (Eckius, Enchiridion Locitvni Communion, 

226. Anverpiae, 1539). Essa acusação exasperou muito 

Lutero. Robinson diz: 

 
Lutero ostentou o dogmático Zwingliano, mas não pôde 

aceitar mais uma retórica nas mãos dos mergulhadores. 

O que tornou a conduta do grande homem mais 

surpreendente é que ele próprio, sete anos antes, havia 

ensinado a doutrina do mergulho. ... Os católicos taxam 

Lutero como sendo o pai dos mergulhadores alemães, 

alguns dos primeiros expressamente declaram, 

receberam suas primeiras idéias dele, e o fato parece 

inegável, mas o artigo de Reformar sem ele, ele não 

suportava. Este é o crime contra eles, como havia sido 

contra Carlstadt. Isso o exasperou até o último grau, e 

ele se tornou seu inimigo, e, apesar de tudo o que dissera 

a favor de mergulhar, os perseguiu sob o título de re-

mergulhadores, re-batizadores, Anabatistas. É uma 

conjetura improvável que Lutero, a princípio, tenha se 

conformado com seus próprios princípios e bebês 

mergulhados (Robinson, Ecclesiastical Researches, 542, 

543). 

 

É sem dúvida verdade que Lutero começou 

mergulhando bebês. Que ele ensinou imersão, não há 

dúvida. Em seu célebre sermão sobre o Batismo, data 

de 1518, ele diz: 



O primeiro batismo é chamado em Grego baptismos, em 

latim mersio, isto é, quando mergulhamos algo 

totalmente na água, que está completamente coberto. E 

embora em muitas províncias não seja mais o costume 

(em outras províncias era o costume) empurrar as 

crianças para dentro da fonte e mergulhá-las; mas eles 

apenas derramam água com as mãos para fora da fonte; 

no entanto, deve ser assim, e seria correto, que, depois 

de falar em voz alta a palavra (batizar) a criança ou 

qualquer pessoa a ser batizada, seja completamente 

afundada na água e mergulhe novamente e prolongada, 

sem dúvida na língua alemã, a palavra (taufe) vem da 

palavra tief (profundo), que um homem afunda 

profundamente na água, o que mergulha. Isso também 

exige o significado do batismo, pois significa que o 

velho homem e o nascimento pecaminoso da carne e do 

sangue serão completamente afogados pela graça de 

Deus. Portanto, um homem deve executar 

suficientemente a significação e um sinal perfeito e 

correto. O sinal repousa, nisso, que um homem mergulha 

uma pessoa na água em nome do Pai etc., mas não a 

deixa ali, mas a levanta novamente; portanto, é chamado 

de ser retirado da fonte ou das profundidades. E, 

portanto, todas essas duas coisas devem ser o sinal; o 

mergulho e o levantamento. Terceiro, a significação é a 

morte salvadora dos pecados e a ressurreição da graça de 

Deus. O batismo é um banho do novo nascimento. 

Também um afogamento dos pecados no batismo (Opera 

Lutheri, I. 319. Edição Folio).  

 

No julgamento de Lutero, no ano de 1518, na 

Alemanha, o taufen pretendia mergulhar. Ele é 

totalmente uma testemunha capaz sobre esse ponto. É 

um fato significativo que, quando o Ritual de Lutero 



(Schaff, História da Igreja Cristã, VI. 578, 607, 608), 

em 1528, prescreveu imersão, não houve controvérsia 

sobre o batismo entre ele e os Batistas. 

 

Há um relato de como Lutero fez com que a imersão 

fosse restaurada em Hamburgo. John Bugenhagen 

descobriu que apenas a aspersão foi realizada e relatou 

o caso a Lutero. Houve alguma confusão sobre o 

assunto. Bugenhagen, 1552 D.C., diz: 

 
Por fim, concordaram entre si que o julgamento de 

Lutero e os teólogos de Wittenberg deveriam ser 

exigidos sobre este ponto: o que foi feito, Lutero 

escreveu de volta a Hamburgo que aspersão era um 

abuso, que eles deveriam remover. Assim, o mergulho 

foi restaurado em Hamburgo (Grosby, The History of 

English Baptists, I. xxii. Londres, 138). 

 

Lutero afirmou que os Batistas estavam praticando 

mergulho. Em uma carta familiar escrita para sua 

esposa, ele diz: 

 
Querida Kate — Chegamos aqui, em Halle, por volta das 

8 horas, mas não nos aventuramos a ir para Eisleben, 

pois fomos parados por um grande Anabatista (refiro-me 

a uma inundação) que cobriu a estrada aqui e não nos 

ameaçou com mera “aspersão”, mas com “imersão” 

contra a nossa vontade, no entanto. Você pode se 

confortar ao ter certeza de que não estamos bebendo 

água, mas temos muita cerveja e vinho da Renânia, com 

os quais nos alegramos apesar do rio transbordar. Halle, 

25 de janeiro de 1546. 



Nenhuma outra construção, exceto que os Batistas 

estavam na prática de mergulhar, pode ser aplicada a 

essa linguagem de Lutero. 

 

Passamos agora ao testemunho de Huldreich Zwingli, 

o Reformador suíço. Já em 15 de junho de 1523, ele 

escreveu a seu amigo Wittenbach, que o pão e o vinho 

na Eucaristia são o que a água é no batismo. “Seria em 

vão”, acrescentou, “mergulharmos um homem mil 

vezes na água, se ele não acreditar” (D 'Aubigne', 

History of the Reformation, III. 298). 

 

Zwingli publicou, nesta data, um livro que é mais 

sugestivo da prática dos Batistas, e sem sentido se eles 

não praticavam mergulho. O livro é Elenchus contria 

Catbaptistas, Uma Refutação dos Truques dos 

Catabatistas ou Afogadores. Por que eles deveriam ser 

chamados de “afogadores” se não mergulhavam? O 

título desse livro seria inapropriado para as pessoas na 

prática de aspersão. A palavra “Catabatista” significa 

essencialmente uma submersão, e não alguém que 

simplesmente despreza o batismo. A idéia de desprezar 

o batismo não é inerente à palavra, mas apenas uma 

implicação da rejeição do batismo infantil, ou de 

qualquer parte do significado de catabaptista, pois a 

palavra não significa nada diferente de submersão. 

Outras palavras podem ser usadas para indicar que os 

Batistas desprezavam o batismo infantil, mas a idéia 

não está contida na palavra Catabatista, mas em 

palavras que explicam esse ódio. Catabaptista é uma 

palavra Grega que significa alguém que submerge. 

 



Portanto, Ottius, sob o ano de 1532, refere: 

 
Nossas igrejas estão infestadas em todo o país pelos 

Catabatistas, a quem não é possível, neste momento, 

censurar o mal. Tentamos pelas Escrituras convencê-los, 

mas com suas convicções isso não é possível. O silêncio 

foi então colocado sobre eles, cuja negligência é 

merecedora de que as autoridades voltem às suas 

pertinências para que sejam imersos uma segunda vez e 

retornem, sejam submersos por dentro (Ottius, Annales 

anabaptistica, 55). 

 

Os Batistas preferiram o nome de Catabatistas ao de 

Anabatistas. De fato, eles sempre repudiaram a palavra 

Anabatista, pois não consideravam que praticavam 

Anabatismo. Eles simplesmente batizaram; nunca 

tentou rebatizar. Eles pensavam que praticavam 

Catabatismo, nome, imersão. Eles nunca teriam 

admitido o nome como aplicável a eles se isso 

significasse desprezadores do batismo. Eles praticaram 

o batismo; eles rejeitaram o batismo infantil. “Eles 

naturalmente deserdaram”, diz Gieseler, o historiador 

competente, “o nome Anabatista, porque declaravam o 

batismo infantil inválido e se chamavam Catabatistas” 

(Gieseler, Compêndio de História Eclesiástica, V. 255, 

256). 

 

O uso da palavra Catabatista entre Batistas pode ser 

encontrado em Fusslin (III. 229); e até a época de 

Schyn, em 1729 D.C., o nome catabaptista, mesmo 

entre os Menonitas, significava imersão. Antes dos dias 

de Schyn, havia mudanças entre os Menonitas e, em 

sua época, muitos deles praticavam afusão, mas a 



palavra catabaptista ainda significava imersão. Schyn 

rejeitou a palavra Batista como inadequada ao seu 

povo. “No entanto, alguns pensam”, continua ele, “que 

o nome Catabaptista é mais adequado; mas porque 

essa palavra é de significado ambíguo, e é usada pelos 

adversários em mau senso, e significa mais 

apropriadamente imersa, e esse rito não é comum uso 

entre Menonitas, nem é considerado necessário entre 

todos os Menonitas; portanto, o nome também não 

serve para todos os Menonitas” (Schyn, Historiae 

Mennonitarum Plenior Deductio, 35). 

 

Zwingli fez muitas referências às imersões dos 

Catabatistas. Algumas instâncias são citadas aqui. Ele 

diz: “Visto que, portanto, você vê que o Catabatismo 

que você espera de uma fonte para derivar todo o seu 

conselho não é provado por nenhuma Escritura”, etc. 

Mais uma vez, ele diz sobre seu oponente Batista: “O 

que acontece então com você? fúria selvagem (porque 

eu não poderia chamá-lo de homem que eu acho que 

foi batizado entre as sombras do Phlegethon)”, etc. 

Este era um dos rios do inferno. Ele ainda diz sobre seu 

oponente: “No entanto, como eu disse, já que o homem 

agora sem dúvida queima entre as sombras, tanto 

quanto congelou aqui através de suas lavagens 

Catabatistas, concluí omitindo seu nome”. Ele ainda 

fala de toda uma família de Batistas que foram imersos 

e depois fizeram naufrágio. 

 

Desiderius Erasmus foi o representante mais brilhante 

da cultura humanística do século XVI. Ao escrever 

para fora da Inglaterra, em 1532, ele diz: 



“Mergulhamos crianças por toda a água, em uma fonte 

de pedra” (Erasmus, Coloquia Familiaria). Sua 

influência foi muito grande sobre os ministros 

instruídos entre os Batistas das províncias do baixo 

estado da Renânia, como John Campanus e outros 

(Rembert, Die Wiedertaufer im Herzogtum Julich), e 

os Batistas frequentemente falavam dele como 

ornamento da nação alemã ( Beck, Die Geschichte 

Bucher der Wiedertaufer, nota 12). Certamente 

sabemos que John Campanus praticava mergulho. 

 

Philip Melanchthon, o colaborador de Lutero, diz: 

 
A imersão na água é um selo; o servo que mergulha 

significa uma obra de Deus; além disso, o afundamento 

dessa maneira é um sinal da vontade divina, com a forma 

falada, de batizar em nome do Pai, Filho e Espírito 

Santo; como os apóstolos costumavam batizar em Atos, 

em nome de Cristo. Em quais palavras a significação é 

clara. Eis que, com que finalidade devemos mergulhar, 

para que assim possais receber, e também ter certeza de 

favor para contigo no testemunho divino. ... Um selo é 

feito no batismo, pois desse costume ele pode saber que 

está passando da morte para a vida. É também o 

afundamento do velho Adão na morte e o surgimento do 

novo. É por isso que Paulo chama isso de banho de 

regeneração. Essa significação é facilmente percebida 

pelo tipo (Melanchthon, Loci communes rerum 

theologicarum, Part, De Baptisms 1521 D.C.). 

 

William Farel, reformador de Genebra e amigo de 

Calvino, escreveu em 1528 em defesa dos Batistas. Ele 

já havia escrito, em 7 de setembro de 1527, uma carta 



em agradecimento à posição dos Batistas sobre o 

assunto do batismo. Ele agora compara o batismo deles 

ao mergulhar no de Cristo. Ele diz: 

 
Muitos não entendem o que é dar um nome a Cristo para 

andar e preservar na novidade da vida pela infusão do 

Espírito com quem Cristo mergulha o seu, que, em Sua 

mente e por Sua graça, deseja ser mergulhado na água 

(intingi aqua) na presença da congregação cristã, para 

que possam protestar publicamente que acreditam em 

seus corações, para que sejam mais queridos pelos 

irmãos e mais próximos de Cristo por sua solene 

profissão, que é apenas justamente dispensada como 

aquele grande João, e o maior de todos, Cristo, ordenou 

(Herminjard, Correspondence des Reformateurs dans les 

pays de Ia langue francaise, II. 48). 

 

Há um exemplo de mergulho registrado de Henry 

Slachtcheaf. Ele escreveu para Martin Bucer da 

seguinte maneira: 

 
E isto desejo advertir-te, irmão, para não mais dar 

batismo a crianças. Eu vejo isso pelo Senhor, que me 

mostrou claramente pelo Espírito, e não por isso, ousa 

mergulhar nossos filhos na água. Por isso, é amaldiçoado 

com a mãe, é expulso de um lugar para outro, etc. 

Portanto, meu amigo, peço-lhe, não se oponha à verdade. 

Veemente e perversamente, as coisas do nosso 

Evangelho sofreram com a maioria dessas duas 

ordenanças, a Ceia e o batismo, mas com os luteranos 

muito gravemente. Com os Anabatistas que conheço até 

agora, o batismo é observado literalmente (Cornelius, 

Die Geschichtquellen, d. Bisthums Munster, I. 228, 229). 

 



Assim foi a imersão a prática literal dos Batistas. 

Slachtchaef batizou uma criança mergulhando em uma 

profissão de fé. Cornelius diz sobre ele: 

 
Ele pregou em Hueckeihoven, na casa de Godert 

Reinharts, e o mergulhou em um balde de água (er es 

eimer wasser taucht) (Ibid, 228). 

 

O navio (eimer) era sem dúvida uma banheira usada 

para içar água para fora do poço. Qualquer que fosse a 

embarcação, a criança estava mergulhada nela. A 

cerimônia foi realizada por um homem que havia 

escrito Bucer contra o batismo infantil e afirmou que o 

batismo era por imersão. Este mesmo vaso é 

mencionado em outra parte na prática de mergulhar 

entre os Batistas. 

 

Existem dois exemplos nos escritos de João Calvino 

que mostram que os Batistas estavam praticando 

mergulhar. Calvino entrou em contato direto com os 

Batistas e conhecia bem suas opiniões, pois se casou 

com a viúva de um pregador Batista. No primeiro 

exemplo, ele define, em uma passagem bem conhecida, 

o significado da palavra. Ele diz: 

 
A palavra significa imergir, e é certo que o rito de 

imersão foi observado na igreja antiga (Calvin, 

Institutes, Bk. IV. C. 15). 

 

Imediatamente após essa declaração, ele responde a um 

Batista que pediu que Atos 19:3-5 ensinasse o 

rebatismo. Calvino diz ao Batista: 

 



Que se a ignorância viciou o antigo batismo, de modo 

que outro batismo é feito para corrigi-lo; eles foram os 

primeiros a serem batizados pelos apóstolos, que nos três 

anos seguintes ao batismo mal provaram uma pequena 

partícula da medida da doutrina sincera. Mesmo agora 

entre nós, onde haveria rios suficientes para repetir o 

mergulho de tantos que, por ignorância da compaixão do 

Senhor, são diariamente corrigidos entre nós (Ibid, c. 15. 

Sec. 18). 

 

Calvino, falando assim de seu próprio tempo, declara 

que, se as opiniões dos Batistas prevalecessem, os rios 

não seriam suficientes para os seus mergulhos. 

 

O segundo exemplo em que Calvino se refere aos 

mergulhos praticados pelos Batistas é o seguinte: 

 
Verdadeiramente tanta ignorância requer merecidamente 

outro batismo, se por ignorância eles devem ser 

rebatizados novamente. Mas no que diz respeito a nós, 

sempre seria necessário ter um lago ou um rio às nossas 

costas, se tantas vezes quanto o Senhor purificar algum 

erro, deveríamos ser completamente renovados do 

batismo (Calvino, Opuscula. Contra Anabatistas, II. 28). 

Genebra, 1547). 

 

Calvino estava aqui discutindo a relação do batismo 

com Atos 19:3-5, conforme exposto pelos Batistas. Ele 

declarou que o Batista precisava de um rio ou lago 

para realizar a idéia de mergulhar. 

 

Diodati, o Reformador e estudioso de Genebra, 

expressou-se, em 1558 D.C., claramente sobre o 



assunto de mergulhar. Ao falar do batismo de João, 

Mateus 3:6, ele diz: “Mergulhou na água por um sinal 

sagrado e um selo da expiação e remissão de pecados” 

(Diodati, Anedotas Piedosas e Aprendidas na Bíblia 

Sagrada. Londres, 1648). 

 

Quando uma vez entendida a posição de Lutero e dos 

outros Reformadores, não surpreende que a forma do 

batismo não tenha sido objeto de discussão entre os 

Reformadores e os Batistas. O testemunho dos 

Reformadores é claro e distinto de que os Batistas 

estavam praticando mergulhar. 
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ADICIONAIS: 

Schaff, VII. 218-220. 

As obras de Lutero, Zwingli e Calvino.



CAPÍTULO X 

 

BATISTAS NA PRÁTICA DO MERGULHO 

 
O Testemunho De Fleury — “A Soma das Sagradas Escrituras” 

— Conrad Grebel Na Suíça — Uma Crônica Da Morávia — Sua 

Autoridade Duvidosa — Alguns Convertidos Católicos Romanos 

Podem Primeiro Ter Praticado Aspersão — Kessler — Ulimann 

Mergulhado No Reno — Os Mergulhos Em St Gall — O 

Batistério — Os Batismos No Rio Sitter — Perseguições Por 

Causa Disso — Os Dippings Em Appenzell — John Stumpf — Os 

Decretos Contra Os Batismos Dos Batistas — As Perseguições 

Em Zurique — O Braço Forte Da Lei — O Famoso Decreto De 

Zurique — Gastins — Felix Manz Afogado Porque Praticava 

Imersão — Os Batistas Em Viena - Os Batistas Italianos 

 

Já foi feita referência, em páginas anteriores, ao fato de 

que os Valdenses praticavam mergulho; que este era 

inicialmente o costume; dos Reformadores; e algum 

testemunho confiável foi introduzido para mostrar a 

prática dos Batistas. O ponto de controvérsia entre os 

Batistas e os Reformadores sobre o batismo não foi 

imenso, mas a necessidade do batismo infantil. Há 

muito mais material disponível sobre a forma de 

batismo entre os Batistas. Esse assunto agora é 

aprofundado. 

 

L'Abbe Fleury, o grande historiador católico Romano, 

com data de 1523, faz um relato da prática Batista. Ele 

diz: 

 
Isso foi chamado de heresia dos Anabatistas, porque o 

nome foi atribuído a essa seita errônea, pois eles 

batizaram em uma fonte sagrada todos os batizados na 



infância e condenaram o batismo dado a crianças 

pequenas. ... Eles também não detestavam o batismo, e 

todos, quantos deram nome ao seu próprio fato, 

mergulharam novamente na fonte sagrada; De onde 

foram chamados Anabatistas (Fleury, Historiae 

Ecclesiastiscs XXXIV. 282) 

 

Essas declarações claras e circunstanciais são 

confirmadas por um livro publicado em holandês, já 

em 1523, chamado Soma da Sagrada Escritura, que foi 

traduzida por Simon Fish, em 1529, para o inglês, e foi 

por mais de uma geração o manual dos Batistas 

ingleses. O autor do livro antigo diz: 

 
A água do batismo não tira o pecado, pois era uma água 

preciosa. E então cabia a nós diariamente lavá-lo. Nem a 

água da fonte tem mais virtude em si mesma do que a 

água que corre no rio Reno. Pois também podemos ser 

batizados no Reno e na fonte. ... Seremos mergulhados 

na água. ... E prometemos fazer isso quando formos 

batizados e significamos o mesmo, quando somos 

mergulhados na água (Soma das Escrituras, Museu 

Britânico. 4401 b. 2). 

 

O sujeito era crente, o ato era imersão e o rio Reno era 

o lugar. O Reno para os Batistas se tornou um famoso 

local de batização. 

 

É um fato significativo que o advogado mais distinto 

dos pontos de vista Batistas na Suíça, Conrad Grebel, 

mergulhou seus convertidos em uma profissão de fé. 

Associado a ele estava George Blaurock, monge de 



Coire; por causa de sua eloquência chamada “poderoso 

George”. 

 

O relato a seguir é destacado em algumas histórias dos 

Batistas na Suíça, e a partir dele são deduzidas 

conclusões notáveis quanto à prática de aspersão entre 

os Batistas. A representação é que a conta é tirada de 

uma crônica morávia anônima. A conta é a seguinte: 

 
Em uma das reuniões dos “irmãos” em Zurique, de 

acordo com uma crônica da Morávia, todos se curvaram 

em oração diante de Deus para que ele lhes desse poder 

para cumprir a vontade divina. Blaurock levantou-se e 

pediu a Grebel que o batizasse com a confissão de sua 

fé. Novamente ele caiu de joelhos e Grebel o batizou. 

Todos os demais presentes foram batizados por 

Blaurock. A celebração da Ceia do Senhor se seguiu. Na 

casa de Rudolf Thoman, em Zolikon, uma cena 

semelhante foi encenada pouco tempo depois. Houve 

uma reunião de irmãos lá. Depois de lerem e 

conversarem há muito tempo, John Brubach, de Zurique, 

levantou-se e chorou alto, dizendo que ele era um grande 

pecador, e desejou que outros orassem por ele. Aqui, 

Blaurock perguntou se ele desejava a graça de Deus. Ele 

respondeu: “Sim” Então Manz se levantou e disse: 

“Quem me proibirá de batizar essa pessoa?” “Ninguém”, 

respondeu Blaurock. Ele então tomou uma gota d'água e 

o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Então Hottinger surgiu e desejou o batismo (Cornelius, 

Geschichte des Munsterischen Aufruhrs, II. 26, 27). 

 

Se os eventos descritos acima ocorreram, dos quais há 

muita dúvida, foi na época em que Grebel rompeu com 

Zwingli, e ainda era Presbiteriano, e Blaurock havia 



acabado de chegar da Igreja Católica Romana e antes 

de qualquer um deles abraçado visões Batistas. Mas 

essas coisas ocorreram? A autoridade dada é uma 

crônica morávia anônima. Por que uma “crônica da 

Morávia”? Uma crônica suíça não faria melhor? Essa 

“crônica da Morávia” foi feita para prestar um bom 

serviço. Quem escreveu a “crônica da Morávia?” Qual 

é a data e de onde veio? Quem tem agora e quem já 

viu? Existem muitas dessas “crônicas” e “manuscritos” 

anônimos e todas elas não autenticadas. Todos eles são 

citados pelos Pedobatistas em apoio à aspersão entre os 

Batistas. Não se pode atribuir muita importância a tais 

declarações. Todos os que mencionam essa 

circunstância a respeito de Blaurook citam a “crônica 

da Morávia” como sua autoridade. Isso foi verdade 

para Fusslin (1740); Cornelius (1860) e Egli (1879) — 

todos eles Pedobatistas. Nenhum desses escritores 

afirma ter visto a “crônica da Morávia”, nenhum indica 

a data, nem menciona o ano ou mesmo o século em 

que foi escrito, nem a página. 

 

O rosto da narrativa é contra a autenticidade da 

“crônica da Morávia”. Não foi manifestamente escrito 

pelos “irmãos”, mas por um inimigo. Os detalhes são 

circunstanciais o suficiente para o escritor ter sido uma 

testemunha ocular. Era da natureza do caso impossível 

para um inimigo estar presente nessas assembleias. 

Esses eram tempos perigosos e não se poderia esperar 

um relato muito preciso das reuniões particulares dos 

“Irmãos”. É contrário ao espírito dos Batistas do século 

XVI. Dizem que Blaurock perguntou a Brubach “se ele 

desejava a graça de Deus”, referindo-se ao batismo. Os 



Batistas não chamavam o batismo de “graça de Deus”. 

Eles foram acusados de desprezar o batismo, e é certo 

que não o consideraram um meio de graça. A 

linguagem não soa natural na boca de um Batista do 

século XVI e tem o sabor dos escritores Pedobatistas 

de um tempo posterior. É contrário ao fato conhecido 

de que Grebel, alguns dias depois, praticava mergulho 

e que Manz praticava mergulho, e que mergulho era o 

ato de batismo usado em Zolikon. 

 

Existe outra versão desse mesmo caso (Hosek, 

Balthasar Hubmaier, cap. V.), que não leva em 

consideração a afusão. A história é contada de uma 

maneira diferente, as pessoas estão se cruzando como 

Católicas Romanas e, evidentemente, não eram 

Batistas. Todos esses documentos não autenticados 

devem ser recebidos com cautela. 

 

É preciso lembrar que, nos primeiros dias da Reforma, 

homens de todos os tipos e quase todas as opiniões 

eram chamados de Anabatistas. Era apenas necessário 

que um homem atacasse o catolicismo Romano no 

interesse da liberdade humana para ser assim 

classificado. Os católicos Romanos não discriminaram 

de perto ao falar de seus oponentes. Eles se apressaram 

em marcá-los com epítetos que pareciam úteis. Havia 

aqueles que praticavam o batismo infantil que eram 

chamados de Anabatistas. Foi uma hora de revolução. 

Os homens de hoje não tinham opiniões que defendiam 

calorosamente ontem. A transição estava em todo 

lugar. 

 



É possível que alguns convertidos que abandonam o 

romanismo pratiquem aspersão; mas é igualmente 

verdade, um pouco mais tarde, que algumas dessas 

pessoas estavam praticando mergulhar (Nitsche, 

Geschichte der Zuricher Reforma, 282. Zurique, 1879). 

O relato apresentado acima como proveniente de uma 

“crônica da Morávia” é descrito em outro lugar como 

um julgamento perante um tribunal (Egli, 

Actensammlung zur Geschichte ver Reforma 

Zurischer, 282. Zurich, 1879). Não é certo que essas 

pessoas tenham sido identificadas neste momento com 

o movimento Batista. É certo que alguns deles estavam 

acabando de se afastar do romanismo, e é mais certo, 

naquele momento, que mergulhar era o ato normal de 

batismo entre os Batistas (Kessler, Sabbatta, III. 266). 

A princípio, eles provavelmente eram seguidores de 

Lutero ou Zwingli dos romanistas e eles passaram por 

vários estágios de pensamento antes de se tornarem 

Batistas. Enquanto isso, por seus inimigos, todos eram 

classificados como Anabatistas. 

 

Não há obscuridade no fato de Grebel praticar 

mergulho. Em março de 1525, Grebel batizou Ulimann 

mergulhando-o no Reno (Stark, Geschichte der Taufe, 

184). A conta é tirada de Kessler, que diz: 

 
Wolfgang Ulimann, na jornada para Schaffhausen, 

conheceu Conrad Grebel, que o instruiu tão 

profundamente no conhecimento do Anabatismo que ele 

não espargiria de um prato, mas foi atraído por baixo e 

coberto com as águas do Reno (Kessler, Sabbatta, 266). 

 



Mergulhar é aqui declarado, por este escritor 

contemporâneo, como a prática Batista distinta. 

Kessler diz expressamente que Grebel “o instruiu 

(Ulimann) tão altamente no conhecimento do 

Anabatismo que ele não seria espargido de um prato”, 

mas foi mergulhado nas águas do Reno. Mergulhar nas 

águas do Reno era, portanto, um conhecimento 

Anabatista bem instruído. Portanto, mergulhar era o ato 

normal de batismo entre os Batistas da Suíça. Os 

ensinamentos de Grebel e de seus associados 

obtiveram para eles o nome de Mergulhadores ou 

Batistas (Van Braght, Martyrology, I. 7). Portanto, de 

acordo com o pastor luterano contemporâneo Kessler, 

nem aspersão nem derramamento eram doutrinas 

Batistas bem instruídas. 

 

Grebel voltou a St Gall e, quando soube que Kessler 

podia pregar em uma das igrejas, pediu permissão para 

fazer o mesmo. Sendo recusado, em 18 de março, ele 

anunciou uma grande reunião no Weavers 'Hall e 

declarou ainda que pregaria na Praça, no Market Place, 

no Marsh e em outros lugares. As pessoas vieram ouvi-

lo de todas as partes de St. Gall, Appenzell e muitas 

outras partes do país. O sucesso de seu pedido foi 

instantâneo (Arx, Geschichte des Kantons, St. Gallen, 

II. 501. St. Gall, 1811). Um grande número de 

conversos foi feito e mergulhado em um batistério 

especialmente preparado para esse propósito (Kessler, 

Sabbatta, 270). Diariamente, as pessoas do país vizinho 

iam a St. Gall, perguntando pelo batistério. Augustus 

Naef, Secretário do Conselho de St. Gall, em um 

trabalho publicado em 1850, registra o sucesso do 



movimento Batista. Ele diz: “Eles batizaram aqueles 

que creram com eles em rios e lagos, e em um grande 

barril de madeira na Praça do Carniceiro diante de uma 

grande multidão” (Naef, Chronik Stadt e Landschaft St 

Gallen, 1021). O número de convertidos cresceu com 

tanta rapidez que o batistério não foi suficiente para as 

imersões. Foi então que os Batistas procuraram o rio 

Sitter. O rio Sitter fica a duas ou três milhas de St. Gall 

e é conquistado por uma estrada difícil. A única 

solução para a escolha do rio é que era um local 

adequado para Grebel batizar seus convertidos. 

 

Para o sucesso do movimento Batista em St. Gall, há o 

depoimento de Fredolin Sichers, um espírito católico 

Romano. Ele diz: 

 
O número de convertidos aumentou para que o batistério 

não pudesse conter a multidão, e eles foram obrigados a 

usar as correntes do rio Sitter (Arx, Geschichte des 

Kantons St. Gallen, 501). 

 

Uma das ocasiões batismais foi no Domingo de 

Ramos, 9 de abril de 1525. Naquele dia, Grebel levou 

ao rio Sitter uma grande companhia de convertidos e os 

batizou (Kessler, Sabbatta, 267). A igreja Batista em 

St. Gall logo teve oitocentos membros. A Bíblia foi 

lida, suas lições divinas foram reveladas com seriedade 

e ternura, e os pecadores foram instados a fugir da ira 

vindoura. Foi um novo evangelho para milhares, e 

multidões, com lágrimas e arrependimento, pediram o 

privilégio de confessar a Cristo e se retiraram para 

algum córrego da montanha para exclamar com o 



eunuco: “Veja aqui a água, o que me impede de ser 

batizado?” A solene ordenança foi administrada e, 

saindo da água, tanto o convertido quanto o portador 

das boas-novas “seguiram seu caminho, regozijando-

se” (Burrage, Anabatistas, 108). 

 

Quando Grebel foi forçado pela perseguição a fugir de 

St. Gall, Roggenacher, um peleiro, e Eberle Polt, 

continuaram a ensinar e pregar. Kessler diz que este 

último era um homem piedoso e de bom coração, 

praticado nas Escrituras, e de fala agradável. Ele 

pregou durante a maré de Páscoa no Butcher's Hall e 

no Berlingsberg. Sichers diz: 

 
Multidões foram batizadas em grandes vasos nos 

campos, e a cada um dos novos batizados foi dado um 

novo nome (Sichers, Chronik, XX. 19). 

 

O Conselho induziu o Burgomestre a convidar Eberle 

para sua casa e instou-o a deixar a cidade. Ele foi na 

sexta-feira seguinte e, oito dias depois, 29 de maio, 

sofreu o martírio em Schwyz. 

 

Já foi registrado que o povo de Appenzell veio a 

St.Gall para ser imerso por Conrad Grebel. Em 1525, 

os Batistas tinham três lugares neste distrito onde eram 

realizadas reuniões. O maior foi em Teuffen, com um 

segundo em Herisau e um terceiro em Brunnen. Em 

todos esses lugares, os serviços eram realizados sob o 

céu aberto, enquanto os convertidos eram batizados 

nos riachos e riachos vizinhos. De fato, essas são as 



palavras exatas da Crônica de Appenzell (Appenzell, 

Chronik, Gabriel Walser, 440. St. Gallen, 1740). 

 

John Stumpf, que viveu nos arredores de Zurique, no 

período pesquisado, estava familiarizado com a disputa 

Batista na Suíça. Ele é, portanto, uma testemunha 

valiosa. Ele diz que os primeiros Batistas na Suíça 

foram “rebatizados em rios e riachos” (Stumpf, 

Gemeiner Loblicher Eydgenossenschaft, 1722). Esse 

testemunho é direto e de caráter autoritário. 

 

Alega-se que o Conselho de St. Gall, por instigação de 

Zwingli, decidiu se livrar dos "Mergulhadores". 

Quando os Batistas mergulhavam para o batismo, 

deveriam ser afogados por punição. O edital é o 

seguinte: 

 
Para que os perigosos, maus, se a turbulenta e sediciosa 

seita dos Batistas puder ser erradicada, decretamos: Se 

alguém é suspeito de rebatismo, ele deve ser advertido 

pela magistratura a deixar o território sob pena da 

punição designada. Toda pessoa é obrigada a denunciar 

aqueles favoráveis ao rebatismo. Quem não cumprir esta 

ordenança é passível de punição, de acordo com a 

sentença da magistratura. Professores de rebatismo, 

pregadores de batismo e líderes de reuniões de cobertura 

devem ser afogados. Aqueles anteriormente libertados da 

prisão que juraram desistir de tais coisas sofrerão a 

mesma pena. Os Batistas estrangeiros devem ser 

expulsos; se eles retornarem, serão afogados. Ninguém 

tem permissão para se separar da igreja (Zwingliana) e 

se ausentar da Santa Ceia. Quem foge de uma jurisdição 



para outra deve ser banido ou extraditado mediante 

solicitação (Simler, Sammlung, I. ii. 449). 

 

A data do decreto é 9 de setembro de 1527. O decreto 

produziu muito o efeito desejado, pois em 26 de março 

de 1530, outro decreto foi apresentado. Ele 

determinava: 

 
Todos os que aderem ou favorecem a falsa seita dos 

Batistas, e os que participam de reuniões de cobertura, 

sofrerão as mais severas punições. Os líderes Batistas, 

seus seguidores e protetores serão afogados sem piedade. 

Aqueles, no entanto, que os ajudarem, ou deixarem de 

denunciá-los ou prendê-los, serão punidos de outra 

forma pelo corpo e pelos bens como sujeitos prejudiciais 

e sem fé. (Bullinger, Reformationsgeschichte, II. 287). 

 

As coisas eram piores em Zurique. Zwingli e o 

Conselho de Zurique não tinham piedade dos Batistas. 

A princípio, Zwingli realizou debates com seus líderes 

com sucesso indiferente, depois evocou o forte braço 

da lei. O primeiro decreto de Zurique, 1525 D.C., foi o 

seguinte: 

 
Portanto, ordenamos e exigimos que todos os homens, 

mulheres, meninos e meninas, a partir de agora, 

abandonem o rebatismo, e não o façam uso daqui em 

diante, e permitam que os bebês sejam batizados; quem 

agir de maneira contrária a este edital público será 

multado por cada ofensa, uma marca; e se alguém for 

desobediente e teimoso, será tratado com severidade; 

pois, os obedientes que protegeremos; os desobedientes 

puniremos de acordo com seus desertos, sem falta; por 

isso todos devem se comportar. Tudo isso confirmamos 



por este documento público, carimbado com o selo de 

nossa cidade e dado no dia de Santo André, 1525 D.C.. 

 

O decreto entrou em vigor imediatamente. Para o bom 

nome de Zwingli, poderia-se desejar que ele nunca 

fosse mais severo. Há um decreto oficial preservado 

que indica que os Batistas da Suíça praticaram imersão. 

Em 6 de março de 1526, o Senado de Zurique 

decretou: 

 

Decrevit clarissimus Senatus aqua mergere, qui 

merscrit baptismo suo, qui prius emerserat 

(Transliterado: O ilustre Senado decretou para afundar 

nas águas, os que praticam o batismo por mergulho, 

sem que sejam emergidos) (Zwingli, Elenchus contra 

Cantabaptistas. 115., 364). 

 

Está escrito em outro lugar em formato mais curto. Qui 

mersus fuerit mergatur, que quem mergulhar será 

submerso [afogado] (Starke 183). Esta é a declaração 

oficial do Senado de Zurique de que os Batistas da 

Suíça praticavam imersão. 

 

As autoridades civis de Zurique deram o exemplo de 

severidade dificilmente superada pelos Protestantes e 

da deplorável execução da sentença, muitos exemplos 

estão registrados. Os perseguidores deliciaram-se com 

a punição, como julgaram cruelmente, com a culpa, e 

então mataram os Batistas por afogamento. 

 

No mesmo dia do decreto do Senado, de Zurique 

contra os Batistas, Zwingli, que evidentemente ficou 



muito satisfeito com a ação do Senado, escreveu a 

Vadian: 

 
Foi decretado neste dia pelo Conselho dos Duzentos 

(Zurique) que os líderes dos Catabatistas sejam lançados 

na Torre, na qual estavam anteriormente, e atraídos pela 

dieta de pão e água até que eles desista do fantasma ou 

se render. Acrescenta-se também que quem depois disso 

for submerso permanentemente (qui posthac tingatur, 

prossus nergatur “que a partir de agora ele seja 

molhado, ao mesmo tempo atacado”); isso não é 

publicado (Zwingli, Opera, vii. 477). 

 

Zwingli é ainda mais explícito quanto à forma de 

batismo entre os Batistas, pois ele diz ainda sobre esse 

decreto: 
 

Mas o ilustre Senado decretou, depois de se reunir, que, 

sem dúvida, foi a décima vez depois de outras pessoas, 

pública ou privada, afundar na água quem imergir no 

batismo, que antes havia sido emergido. Isso pode ser 

um impulso um tanto repugnante para o leitor 

observador (Zwingli, Opera, 111.364). 

 

Pessoas, mesmo Anabatistas, se existiam na Suíça, que 

praticavam aspersão, não foram incluídas neste 

veredicto. Somente aqueles que estavam imersos no 

batismo deveriam ser afogados. O castigo foi tão 

irônico quanto terrível. Desde que os Batistas 

imergiram no batismo, eles foram afogados. 

 

Gastins, que era contemporâneo, era bastante 

sarcástico com os Batistas. Ele se refere ao decreto do 



Senado de Zurique, apenas citado, com estas palavras: 

“Mergulhar na água quem deveria mergulhar no 

batismo antes de ser imerso” e acrescenta: “Eles 

gostam de imersão, então imergimos- os (adquir 

mergere, qui merserit baptismo e o, qui primus 

emerserit)” (Gastins, De Anabaptiami, 8. Basite, 1544). 

Gastins, em outro lugar, enumera os erros, como ele os 

chama, dos Batistas, e um deles era que “imergiram na 

água (immergunter aquis)” (Ibid, 129, 130). 

 

O decreto de 7 de março foi ratificado em 19 de 

novembro de 1526. Os Batistas deveriam ser entregues 

ao carrasco, que deveria atar as mãos, colocá-los em 

um barco e jogá-los na água para morrer. Assim, um 

grande número de Batistas pereceu. Tanto isso era 

verdade que se tornou uma questão de correspondência 

internacional (Calendário de Documentos do Estado 

em Veneza, IV. 35. D.C. 1532. Sannto Diaries, V. lvi. 

380). 

 

Entre o número assim preso estava Felix Manz, que foi 

condenado em 5 de janeiro de 1527. Ele foi condenado 

à morte e se afogou. Bullinger diz sobre ele: 

 
Quando ele desceu do Wellingberg até o Mercado de 

Peixe e foi conduzido através das ruínas até o barco, ele 

louvou a Deus por estar prestes a morrer pela verdade; 

pois o Anabatismo era correto e fundamentado na 

Palavra de Deus, e Cristo havia predito que seus 

seguidores deveriam sofrer por causa da verdade. E no 

discurso semelhante ele pediu muita discussão com o 

pregador que o assistia. No caminho, sua mãe e irmão o 

procuraram e o exortaram a ser firme, e ele perseverou 



em sua loucura até o fim. Quando ele foi amarrado ao 

obstáculo e estava prestes a ser jogado no riacho pelo 

carrasco, ele cantou em voz alta, In manus tuas, Domine, 

commendo spiritum meum,, “Em tuas mãos, Senhor, 

recomendo meu espírito”, e foi atraído para a água pelo 

carrasco e afogado (Bullinger, Reformations Geschichte, 

II. 382). 

 

Em consequência dessas terríveis perseguições, os 

Batistas fugiram para outras terras. Em muitos casos, 

foram seguidos, capturados e mortos por afogamento. 

“Em Viena, muitos Anabatistas estavam tão amarrados 

em correntes, que um puxou o outro atrás dele no rio, 

onde todos estavam sufocados” (Featley, The Dippers 

Dipped, 73). “Aqui você vê a mão de Deus”, continua 

o Dr. Featley, “ao punir esses sectários de alguma 

forma responsáveis por seus pecados, de acordo com a 

observação do sábio, quo quis peccat eo puniatur, 

aqueles que atraíram outros ao redemoinho do erro, 

constrangidos, atraem um ao outro para o rio para se 

afogarem; e aqueles que profanaram o batismo por um 

segundo mergulho, lamentam-no por uma terceira 

imersão. Mas o castigo desses catabatistas deixamos 

para eles que têm o poder legislativo em suas mãos, 

que, embora pela conivência atual, possam parecer lhes 

dar uma linha; no entanto, sem dúvida, é que eles 

podem se enredar e mais facilmente serem pegos”. 

 

Os Batistas Italianos vizinhos também praticavam 

mergulho (Benrath, Wiedertaufer in Venetianischen. 

Theologische Studien und Kritiken,1885). A Reforma 

e os Batistas não obtiveram grandes ganhos na Itália 

como em outros países; mas eles não se mantiveram 



afastados da agitação. O escritor católico Romano, 

Canto, diz: “Embora o amor pelas novas idéias não 

tenha empolgado as pessoas ou os príncipes, e embora 

aqueles que estavam ansiosos com a condição de sua 

própria crença fossem muito poucos, em comparação 

com o número de aqueles que viveram acreditando sem 

analisar seu credo, mas aquele que pensa que a 

Reforma não teve extensão nem consequências civis ou 

políticas deste lado dos Alpes, comete um grande erro” 

(Canto, Gli eretici d'Italia. Citado por McCrie). Canto 

observa ainda que “enquanto a Reforma na Alemanha 

estava associada a príncipes e na França à nobreza, na 

Itália, tocava principalmente os homens das letras”. 

Isso era praticamente verdade, mas não 

exclusivamente. Até certo ponto, ampliou sua 

influência entre todas as classes. 

 

O século XVI foi essencialmente egoísta. Francesco 

Guicciardini, o grande historiador da época, escreveu: 

“Não sei se há um homem mais enojado do que eu com 

a ambição, avareza e efeminação dos padres, no 

entanto, minha posição na corte de vários papas tornou 

necessário. para mim, tendo em vista meus interesses 

particulares, amar a grandeza deles; se não fosse por 

esse motivo, eu deveria ter amado Martin Luther 

muito, não para me livrar das leis que a religião cristã 

nos impôs, é comumente interpretado e compreendido, 

mas para que esse bando de vilões se reduza a ponto de 

ficar sem vícios ou sem autoridade” (Guicciardini, 

Opere inedite, Ricordo 28). A causa Batista floresceu 

apenas fracamente na Itália, mas mesmo aí alguns 



acreditavam na fé de uma vez por todas entregue aos 

santos. 
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CAPÍTULO XI 

 

BATISTAS DA ALEMANHA E DA MORAVIA NA 

PRÁTICA DO MERGULHO 

 
A Igreja em Augsburg — Hans Denck — Os Líderes na Prática 

de Mergulhar — Batistério nas Casas e Adegas — Remetente — 

O Historiador de Augsburg — Urbanus Rhegius — O Rio Lech 

— A Igreja em Strassburg — Melchior Hofmann — Os Batismos 

em Emden — Banheiras usadas para fins batismais — Dr. 

Winkler — Obbe Phillips — Palavras do vendedor — Melchior 

Rink — “A ordenança de Deus” — Igrejas da Morávia — 

Balthasar Hubmaier — Seu caráter e obra — Nega o batismo 

infantil — Adota imersão — Zwingli e Hubmaier — Capito — 

Farel — John Fabricus — Os Livros de Hubmaier — Peter 

Reidermann - Erhard 

 

Uma igreja Batista foi encontrada em Augsburg, em 

1525, onde Hans Denck era pastor. Nesta cidade, 

Denck era extremamente popular, de modo que em um 

ano ou dois a igreja contava com cerca de mil e cem 

membros. Urbanus Rhegius, que era ministro naquela 

cidade na época, diz sobre a influência de Denck: 

“Aumentou como um câncer, para o ferimento grave 

de muitas almas”, Augsburg se tornou um grande 

centro Batista. 

 

Associados a Denck em Augsburgo estavam Balthasar 

Hubmaier, Ludwig Hatzer e Hans Hut. Todos eles 

praticaram imersão. Keller em sua vida de Denck diz: 

 
O batismo foi realizado mergulhando sob (untertauchen 

- submergir). Os homens estavam, assim, nus, as 



mulheres tinham uma cobertura (Keller, Em Apostel der 

Wiedertaufer, 112). 

 

Schaff é particular a relatar que os quatro líderes dos 

Anabatistas de Augsburgo praticaram imersão. Ele diz: 

 
Os líderes Anabatistas Hubmaier, Derek, Hatzer, Hut 

também apareceram em Augsburg e reuniram uma 

congregação de mil e cem membros. Eles tinham um 

sínodo geral em 1527. Eles foram batizados por imersão. 

Rhegius incitou os magistrados contra eles; os líderes 

foram presos e alguns foram executados (Schaff, History 

of the Christian Church, VI. 578). 

 

A imersão era a prática dos Batistas de Augsburgo. Há 

o testemunho de uma testemunha ocular de confiança 

no Beneditino de Augsburgo, Clemens Sender. Este 

velho historiador diz dos Batistas de Augsburg: 

 
Em Augsburg, nos jardins das casas em 1527, homens e 

mulheres, criados e senhores, ricos e pobres, mais de mil 

e cem deles foram batizados. Eles vestiam roupas 

peculiares para serem batizadas, pois em suas casas 

estavam os batatários, onde sempre havia várias roupas 

constantemente preparadas (Clemens Sender, Die 

Chronik, 186). 

 

O remetente, portanto, ouve testemunho do grande 

número de pessoas imersas em Augsburg. Algumas 

vezes se afirma que os batismos ocorridos entre os 

Batistas em casas e porões devem ter sido por 

aspersão. Eles tinham especialmente batistério em suas 

casas para imersões. Quando era perigoso e 



inconveniente ir aos rios e córregos para propósitos 

batismais, os batistério eram erguidos em casas 

particulares. Este é o testemunho de uma testemunha 

ocular. Além disso, o Hubmaier está associado a essas 

imersões. 

 

Wagenseil, historiador de Augsburg, diz: 

 
No ano de 1527, os Anabatistas batizaram qualquer um 

que não acreditasse neles; e os candidatos não foram 

apenas aspergidos, mas foram submersos (Wagenseil, 

Geschichte der Stadt Augsburg, 1820). 

 

Urbanus Rhegius também foi testemunha da prática 

dos Batistas de Augsburgo. Ele era um residente da 

cidade na época. Ele era um homem instruído, um 

estudante universitário, homenageado pelo imperador 

Maximiliano e seguidor de Lutero. Em 1528, duas 

cartas foram escritas pelos Batistas de Augsburg. 

Rhegius respondeu a essas cartas (Zwen, zamen zam 

sendbrieff zweyer Wiedertauffer, Augsburg, 1528). Ele 

discutiu longamente a posição dos Batistas no batismo 

infantil em relação à forma do batismo. Há uma figura 

na página de rosto que mostra os Batistas na prática da 

imersão. Há uma grande extensão de água, um oceano 

que julgamos pela aparência de um navio nas águas; e 

essas águas estão cheias de Batistas, nus e praticando 

imersão. De um lado da corrente, os Batistas, em 

grande número, estão caindo nas águas. Do outro lado 

flui um rio que está lavando os Batistas do mar em um 

fogo flamejante. As águas batismais dos Batistas 

tornam-se os fogos do inferno, e ainda há alguém 



agitando um víbora no fogo, enquanto multidões 

pasmudas aprovam. Esta é uma imagem 

preconceituosa de sua prática de imersão. 

 

As instâncias estão relacionadas e os detalhes são 

dados em relação aos batismos ocorridos em 

Augsburgo. “O ato do batismo”, diz Theodore Keim, 

em seu artigo sobre Ludwig Hatzer, “foi administrado 

no rio Lech, os homens nus, as mulheres vestindo 

calças de banho”. Ele menciona a esposa do artista 

Adolf Ducher “que, durante a ausência de seu marido 

em Viena, durante três dias na Semana Santa de 1527, 

abriu sua casa, situada favoravelmente no rio Lech, 

com o objetivo de batizar” (Jarbucker fur Deutsche 

Theologie, 278. Stuggart, 1856). Em outros momentos, 

como vimos, foram batizados batelões nas casas e 

adegas. Muitos detalhes dessas imersões foram 

publicados recentemente a partir dos registros originais 

(Zur Gesehichte der Wiedertaufer em Oberssohaben, 

von Dr. Friedrich Roth. Em Zeitschrift des 

Historischen Vereins fur, Schwaben und Neuberg. 

Augsburg, 1901). 

 

Heath, que escreveu muito sobre a história dos Batistas 

e deu um estudo particular aos Batistas continentais, 

diz sobre essas imersões em Augsburgo que “esse fato, 

que parece bem autenticado, sugeriria que o modo era 

o mesmo em todo o sul da Alemanha, Suíça e Tirol; 

desde que a comunidade de Augsburg foi fundada por 

Walshuter Jacob Gross e o Ferber tirolês. Além disso, 

Augsburg parece ter sido o centro mais importante para 



os Batistas do sul da Alemanha” (Heath, Anabatistas, 

94). 

 

Strassburg foi associado a Augsburg no trabalho dos 

Batistas. Denck chegou a Strassburg em 1526 e prestou 

um serviço valioso lá. Muitos dos cidadãos mais 

ilustres se juntaram à igreja Batista. O batismo, nessa 

data, entre os Batistas de Strassburg era por imersão. 

Gerbert afirma que os batismos ocorreram naquele 

momento “antes do portão do açougue, provavelmente 

em um ramo do Reno” (Gerbert, Straasburgischen 

Sectenbewegung, 93). Bertel e Essinger declaram que 

essas imersões entre os Batistas foram realizadas por 

um sapateiro (Rohrich, Die Strassburguechen 

Wiedertaufer, In Zeitschrift fur die historischen 

Theologie. 48. 1860 D.C.). 

 

Um dos pregadores Batistas mais conhecidos da época 

era Melchoir Hofmann. Por causa de suas visões 

peculiares da profecia, ele mergulhou a si e aos 

Batistas na tristeza. Sua pregação causou muita 

emoção. Em Emden, ele organizou uma igreja Batista. 

 

A probabilidade é que, tendo se ligado aos Batistas de 

Strassburg, ele praticou a imersão exclusivamente. No 

entanto, foi afirmado com confiança que Hofmann, em 

uma visita a Emden, praticava aspersão; e por esse 

ritual, trezentas pessoas na grande igreja de Emden 

foram batizadas. Tal suposição, no entanto, não se 

baseia nos fatos do caso. É uma teoria estabelecida por 

suposições. Ele veio, como foi afirmado, de Strassburg. 



É certo que os Batistas de Strassburg praticaram 

imersão. 

 

A alegação de que ele praticava aspersão em Emden é 

baseada na afirmação de um escritor alemão falecido, 

que chegou a essa conclusão com uma inferência. A 

inferência foi que, uma vez que o batismo ocorreu em 

uma igreja e foi realizado em uma grande banheira, foi 

por aspersão. Nada é dito em Cornelius (Geschichte 

des Munsterischen Aufruhrs, II. 222); e Hast 

(Geschichte des Wiedertaufers, 255), que uma grande 

banheira foi usada no batismo, enquanto Frederich 

Otto zur Linden descreve o batismo como ocorrendo 

ao ar livre (Melchoir Hofmann e Prophet der 

Wiedertaufer, 236). Por que uma grande banheira deve 

ser necessária para a aspersão ainda não foi explicada. 

 

O batismo de convertidos em banheiras não era algo 

incomum. Otho, no século XII, orienta a imersão dos 

Pomeranos, e isso foi realizado ao ar livre em 

banheiras ou cochos de madeira. Essas banheiras foram 

deixadas no chão e cheias de água. Os candidatos 

foram imersos nas banheiras (Henrici Canisii, Vita 

Ottonis. Inter Jacobi Basagii, II. Vv. 60). Este foi em 

um país vizinho para Emden. 

 

O Dr. Winkler fez um estudo dessas banheiras e, em 

um artigo capaz, ele publicou os resultados de seus 

estudos. Ele diz: 

 
Podemos provar pela eclesiologia e pelo testemunho do 

próprio Lutero que o balde ou banheira, como Hoffmann 



usado em Emden (um balde grande) era a fonte batismal 

das igrejas ocidentais. Havia até uma certa sacralidade 

ligada a ele. Encontramos Na Tabela de Lutero (Bohn's 

ed. P.165) o seguinte incidente. O Dr. Menius perguntou 

a Lutero de que maneira um judeu deveria ser batizado? 

O médico respondeu: você deve encher uma banheira 

grande com água e, depois de despir um judeu de suas 

roupas, cubra-o com roupas brancas. Ele deve então se 

sentar na banheira e você deve batizá-lo bastante 

debaixo d'água. Esse traje, acrescentou Lutero, tornou-se 

o mais adequado pelas circunstâncias em que era então, 

como agora, o costume de enterrar pessoas em uma 

mortalha branca, e o batismo, você sabe, é o emblema de 

nossa morte. 

 

Aqui Lutero alude a essas imersões que são muito 

familiares aos eclesiologistas. ...  Há razões para 

acreditar que as fontes batismais no início da Europa 

eram banheiras. O eclesiologista Poole (Estruturas, etc., 

das Igrejas, 45) diz: A primeira forma definida que a 

fonte assumiu na Inglaterra é a de um vaso circular em 

forma de banheira, alguns provavelmente saxões, muitos 

deles da data Normanda, como a fonte antiga da Igreja 

de St. Martin, em Canterbury. Knight (terra em que 

vivemos. I. 261) diz: “Ele deveria ter sido construído por 

Cristãos do exército Romano, em 187 D.C.. Foi 

certamente um dos primeiros feitos na Inglaterra. Tinha 

cerca de um metro de altura e espaçoso por dentro. Ele 

não tem suporte, mas repousa sobre o chão. As 

esculturas são uma espécie de entrelaçamento 

ornamental em baixo relevo. Assemelha-se muito à fonte 

delineada pelos antigos iluminadores em representar o 

batismo do Rei Ethelbert, e acredita-se que seja a 

primeira fonte na qual o primeiro de nossos reis Cristãos 

foi batizado”. 



Sob essa divisão, as fontes de banheira Poole, um 

antiquário episcopal, agrupam a fonte de Castle Frome, 

Herefordshire, a de Bride Kirk, em Cumberland, a de 

West Haddon, em Northamptonshire, e a de Thorpe 

Emald, em Leicestershire. E em relação a todas as 

fontes antigas da Inglaterra, ele diz: O papel da Igreja 

da Inglaterra, por mais que muitas exceções, e por mais 

que seja explicado, deve ser batizado por imersão; e 

para isso as fontes antigas são suficientemente amplas 

(Poole Structure, nota 59). 

 

Aprendemos com Bourasse, um arqueólogo católico, 

que a fonte de chumbo na catedral de Strassburg tem 

uma forma de banheira, assim como a fonte de batismo 

em Espanburg, diocese de Beauvais. Ambas as 

banheiras batismais estão representadas nas placas da 

Dictionaire D'Archaologie Sacree de Bourasse. Em 

Notre Dame, em Rouen, a fonte foi feita na forma de 

um caixão, com uma cobertura de madeira preta. Essa 

figura sepulcral foi a tradução simbólica das palavras 

de Paulo: somos enterrados com ele pelo batismo na 

morte (Dr. Winkier, em The Alabama Baptist, 1875). 

 

Esses detalhes circunstanciais e os exemplos reais dado 

mostra que as banheiras eram grandes o suficiente para 

imersões e que os adultos estavam imersos nelas. 

 

Não é necessário depender dos escritores alemães 

tardios para a narrativa original dos batizados de 

Hofmann em Emden. Pode ser encontrado nos escritos 

de Obbe Philips. Ele diz: 

 



Entre esses (Batistas alemães), surgiu um deles, 

Melchoir Hoffman. Ele veio a Emden do país da Alta 

Alemanha e publicamente (ao ar livre) batizou na Igreja 

em Emden trezentas pessoas, tanto hambúrgueres quanto 

camponeses, mestre e servo. O velho conde, com 

certeza, permitiu que isso acontecesse, e diz-se que o 

próprio conde estava disposto à mesma fé (Philips, 

Bekentnisse, Bliji. Zur Linden, Hoffmann, 236). 

 

Hackenroth acrescenta: 

 
Assim que as autoridades civis souberam que Melchoir 

começou a batizar (doopen, mergulhar), ele e todos 

aqueles que aderiram à seita, que se permitiram ser 

batizados (doopen, mergulhados) novamente, foram 

banidos da Frísia Oriental e todos pertencentes à seita 

foram obrigados a sair (Hackenroth, 652). 

 

Isso é muito parecido com outros relatos Pedobatistas 

de aspersão entre Batistas, quanto mais próxima a 

abordagem é das fontes originais, mais certamente os 

sinais de aspersão retrocedem. A Philips não menciona 

a ótima banheira; mas ele declara que o batismo foi 

realizado abertamente. A possibilidade é que a 

pregação tenha ocorrido na igreja e o batismo em 

algum lugar adequado para a imersão. Não há 

referência a afusão ou qualquer coisa que indique que a 

imersão não era a forma de batismo usada na ocasião. 

 

O testemunho direto está próximo de que Hofmann 

estava, naquele momento, praticando imersão. Ele 

acabara de vir da Frísia Oriental para Emden; mas na 

Frísia Oriental ele estava mergulhando convertidos 



(Linden, Melchoir Hofmann, 283) — Keller fala disso 

da seguinte maneira: 

 
Parece que pela presença de Melchoir Rink, que, em 

1524, ousou atacar e deu o primeiro impulso. De 

maneira notável, Rink mergulhou (ensinou) novamente 

na Frísia, ao mesmo tempo que Hofmann no ano de 

1580. Segundo algumas versões, os mesmos homens 

haviam trabalhado em comum, de 1524 a 1539, na 

Suécia, Livonla, Holstein, etc. eram peleiros, ambos da 

Suábia. A questão precisa de uma investigação mais 

aprofundada sobre se consideraremos ambos os 

Melchiors uma ou duas pessoas (Keller, Geschichte der 

Wiedertaufer, 127). 

 

No que diz respeito ao inquérito, havia dois Melchoirs 

ou apenas um não interessa neste lugar. Se havia dois 

Melchoirs, havia dois pregadores que praticavam 

imersão; e se os dois nomes indicam a mesma pessoa, 

havia um Batista que pregava ali praticando mergulho. 

A forma do batismo não está em disputa. É fato 

registrado que Melchoir Hofmann estava mergulhando 

seus convertidos na Frísia Oriental antes de chegar a 

Emden. Se ele mergulhasse na Frísia Oriental, não há 

nenhuma sugestão de por que ele teria praticado 

aspersão em Emden. 

 

Felizmente a prática de Melchior; ou Rink, como era 

chamado às vezes, na forma de batismo não é 

desconhecido. Justus Menius e F. Myconius 

escreveram, em 1530, um livro contra os Batistas. O 

nome do Rink é especialmente mencionado. Da prática 

dos Batistas, esses autores dizem: 



Primeiro, no que diz respeito ao batismo, que o homem, 

sob o comando de Cristo, deve ser mergulhado na água e 

levantado novamente (inns wasser eingetaucht – imerso 

em água). Isso é um símbolo do perdão de Cristo, 

embora por natureza seja um servo do pecado e um filho 

da condenação, agora salvo da morte e do diabo, agora 

vivendo eternamente sob a graça de Deus, como 

mostrado com veemência no Evangelho e prometido por 

Cristo em todo o evangelho por si mesmo e ele o 

considerará seu por todo o tempo vindouro. Para tal, o 

significado do batismo é declarado em sua significação e 

para todos eles a dúvida crescerá menos (Menius e 

Myconius, Der Wiedertaufer Lure vnd gehemnig. 

Wittenberg, 1530). 

 

Esses escritores, que eram hostis aos Anabatistas, 

mencionam Rink e testemunham a prática de 

mergulhar. 

 

Foi no mesmo ano em que Hofmann publicou seu livro 

Die Ordinanz Gottes, A ordenança de Deus. O livro 

pode ser encontrado na Biblioteca Menonita, em 

Amsterdã. Nesse livro, Hoffman diz: 

 
Além disso, é ordenado pelo Senhor aos seus 

mensageiros; depois de terem ensinado, chamado e 

admoestado o povo através da Palavra de Deus, eles 

conduzirão aqueles que se entregaram ao Senhor fora do 

reino de Satanás e os esposaram abertamente a Cristo 

através do verdadeiro sinal da aliança, através do 

batismo, que daí em diante matam completamente suas 

próprias vontades e, como noiva de seu amado noivo, 

para ser obediente são todas as coisas. E assim também 

nestes últimos tempos os verdadeiros Mensageiros 



Apostólicos reunirão o bando escolhido e, através do 

chamado do Evangelho e do batismo, os abraçarão e os 

vincularão ao Senhor ... Cristo como exemplo para seu 

próprio bando se permitiu ser batizado por João Batista, 

e foi então levado pelo Espírito de Deus ao deserto, para 

jejuar quarenta dias e sofrer as tentações de Satanás, mas 

fiel ao seu Pai até o fim, ele lutou contra isso e derrubou 

Satanás ... Mas o suspiro da aliança é estabelecida 

sozinha para aqueles com idade suficiente para entender 

e para aqueles que são maiores de idade, e nenhuma letra 

no Antigo e no Novo Testamento faz alusão aos bebês. 

Ai daqueles que voluntariamente colocam mentiras em 

vez da verdade, e acusam contra Deus, o que na 

eternidade ele não quis ou ordenou. Deus é o inimigo de 

todos os mentirosos e ninguém deles participa do reino, 

mas a herança deles é a perdição eterna. (Cramer e Pyfer 

Bibliotheca Reformatoria Neerlandica, VI). 

 

Este extrato de Hofmann está totalmente de acordo 

com a imersão. Todas as alusões dadas acima se 

referem à imersão. O batismo de Jesus no rio Jordão 

por João, a morte da vontade e a ressurreição para uma 

vida melhor são simbolicamente estabelecidas por 

imersão. Tais referências nunca estão em harmonia 

com a prática de aspersão. 

 

Uma declaração desapaixonada dos fatos leva à 

conclusão de que Hofmann praticava imersão. 

 

A Morávia tornou-se um campo aberto para os 

Batistas, e nesse país o trabalho prosperou 

maravilhosamente. Balthasar Hubmaier, ou Hubnor, 

como geralmente escrevia seu nome, era o grande 



apóstolo dos Batistas da Morávia. Ele era 

verdadeiramente um homem notável e um pregador do 

poder. Ele não tinha a impulsividade de Grebel, nem o 

brilho de Hatzer, nem a eloquência de Denck; mas por 

calma, sobriedade, clareza lógica e consistência, 

devoção absoluta à verdade e liberdade de erros 

importantes, ele permanece incomparável com 

qualquer homem da Reforma. Ele aproximou a verdade 

lentamente. Isso é notável em sua rejeição ao batismo 

infantil. Ele progredira até agora e, em 16 de janeiro de 

1525, tinha dúvidas sobre o batismo infantil e tinha um 

serviço dedicado às crianças, em vez do rito batismal; 

mas ele ainda batizava os filhos se os pais desejassem. 

Nesse meio tempo, tornou-se tão violentamente 

contrário ao batismo infantil que quebrou a fonte usada 

para esse fim (Muller, Geschichte der Eidgenossen, 

VII. 12, Zurique, 1829). Quando esse ato foi seguido 

por seu livro,Von dem christlischen der Glaubigen, 

ficou claro para todos que ele havia se tornado Batista. 

De fato, ele havia sido batizado, com outros cento e 

dez, no dia da Páscoa, por William Roubli, um dos 

Batistas suíços que havia sido pastor em Basileia 

(Fusslin, Beytrage, I. 217). 

 

Sua visão da forma do batismo também foi um 

crescimento. É certo que, no início de 1525, Hubmaier 

pensou que o batismo dos crentes poderia ser 

administrado por derramamento. No livro mencionado 

acima, ele disse: 

 
Batizar na água é derramar (ubergiessen) o confessor 

dos seus pecados sobre a água externa, de acordo com o 



comando divino, e inscrevê-lo no número destes 

separadamente em sua confissão e desejo. 

 

Não é evidente na época que ele considerou a forma do 

batismo. Ele certamente escreveu fortemente a favor 

do batismo dos crentes e contra o batismo infantil. 

 

Em abril de 1525, em Waldshut, sendo a Páscoa 

“reuniu-se um forte grupo de adeptos naquela cidade”, 

onde Hubmaier “reuniu seus seguidores na véspera da 

Páscoa no ano de 1525 e, depois de trazer um pouco de 

água para ele em um balde de leite, solenemente 

rebatizado trezentas pessoas” (Sohm, Geschichte der 

Stadt pfarrie Waldshut ein Merkwurdeger, Beitrage zur 

Weidertaufer Geschichte). Nesta data, abril de 1525, 

Hubmier praticava o derramamento. Ao mesmo tempo, 

ele considerou a lavagem dos pés uma ordenança da 

Bíblia. Apenas um breve período antes disso, ele 

estava dedicando filhos ao Senhor e na presença de 

pais obstinados, ele batizou os filhos. Este foi um 

período formativo em sua vida sobre o assunto do 

batismo. 

 

Enquanto Huhmaier estava em Waldshut, ele 

provavelmente começou a praticar mergulho. O Dr. 

Paul Burckhard, um estudioso cuidadoso dos assuntos 

Batistas na Alemanha, diz que “também é possível que 

em Waldshut, no Reno, o povo tenha sido batizado por 

Hubmaier no Reno” (Carta ao autor, 28 de março de 

1900). Hubmaier foi encontrado em 1527, em 

Augsburgo, junto com outros líderes Batistas, 

praticando imersão (Sender, Die Chronik, 186. 



Leipzig, 1894). Ele havia avançado da prática de 

derramar em 1525 para a imersão em 1527. Isso não 

foi mais repentino do que muitas outras mudanças que 

ocorreram com ele. Na verdade, não era mais do que se 

poderia esperar. Schaff, que geralmente é bastante 

preciso em tais pontos, tem certeza de que Hubmaier, 

em 1527, praticou mergulho. 

 

Zwingli é uma testemunha do fato de Hubmaier 

praticar imersão, ele diz: 

 
Ele posou como um tolo em um carnaval, que age como 

se estivesse levantando nada além de palha. Seus 

seguidores, os companheiros de banho, são gansos que 

riem em todas as direções, mas não sabem para que lado 

voar; mas ele próprio, o doutor está vestido com roupas 

magníficas e, portanto, considera inadequado lavar as 

criancinhas, como ele próprio; embora não esteja se 

tornando nele, está se tornando perfeitamente para Jesus 

Cristo e os humildes pregadores de Zurique (Hosek, 

Balthasar Hubmaier, cap. VI). 

 

Era 6 de novembro de 1526. Ele era o companheiro de 

“companheiros de banho”. Qual seria o significado 

disso se Hubmaier não praticasse mergulhar? Mais de 

uma vez Zwingli usa esse termo para descrever a 

imersão entre os Anabatistas. 

 

Há outra prova de que em 1527 Hubmaier era um 

imersionista. Capito escrevendo para Zwingli, em 27 

de novembro de 1527, diz: “O que escrevi 

recentemente sobre Balthasar sobre submersão, extraí 

cartas de Feneston e Viena” (Zwingli, Opera, VIII. 



112). Hubmaier estava escrevendo e praticando 

mergulho. 

 

É mencionado em outro capítulo em que Farel, em 7 de 

setembro de 1527, menciona Hubmaier, onde se refere 

ao batismo como um mergulho na água (Keller, Die 

Reforma, nota 386). Keller diz que essa defesa de 

Hubmaier e Denck não é bem conhecida. Mostra de 

um contemporâneo que Hubmaier praticava mergulho. 

 

Outro contemporâneo testemunha que, nos últimos dias 

de sua vida, Huhmaier praticou mergulho. Este é John 

Fabricius, o erudito escritor católico Romano. Em seu 

livro contra Hubmaier, 1528, ele diz: 

 
Seu líder e fundador era um certo médico Balthasar, que, 

embora ele escrevesse que era a "montanha da paz", era 

um incessante recusante de guerras e rebeliões, ele era, 

eu digo, um homem de espírito tão elevado que ele 

vangloriou-se de que em seu aprendizado ele superou de 

longe todos os Zwinglianos, Oecolampadius e até o 

próprio Lutero. Ele não ficou satisfeito porque, na 

Alemanha, em muitas cidades, e sobretudo sob a 

renomada casa da Áustria, incitou tumultos horríveis e, 

durante muito tempo entre os Ligurianos, negou um 

juramento ao delírio do rebatismo. Ele também o 

condenou e, sob uma maldição, afirmou publicamente. 

Imediatamente na Morávia, depois de repudiar o uso da 

igreja universal, ele traiu-se pela mesma heresia dos 

catabatistas (mergulhadores) que um cachorro faz com 

seu vômito, e o batismo de crianças foi rejeitado, ele 

alegou que apenas homens velhos, ossos secos, e quase 

desdentado, deveria ser batizado, ou mergulhado, na 

fonte sagrada, a respeito disso, ele escreveu livros e 



folhetos certamente não poucos, e esse abuso novo e 

detestável produziu novas conspirações do povo, uniões 

ilícitas no amor e outros crimes desse tipo quase 

ilimitados (Fabricus, Aversus Doctorum Balthasarum 

Pacimontanum). 

 

Hubmaier é ele próprio uma testemunha da prática da 

imersão. Nos primeiros livros, ele se refere ao batismo 

como um derramamento; em livros posteriores, ele se 

refere a ele como realizado na água. Em uma das 

passagens contra seus inimigos, que o chamavam de 

Anabatista, ele responde alegremente: “Água não é 

batismo, senão todo o Danúbio era batismo, e os 

pescadores e barqueiros eram diariamente batizados”. 

 

Um de seus livros tem o título: A forma do batismo na 

água. Em outro de seus livros, Von der Briederlichen 

straff , ele explica a passagem celebrada capítulo 

dezesseis de Mateus. Ele não apenas diz que o batismo 

é um mergulho, mas explica a passagem para se referir 

à congregação comum dos crentes. A passagem é a 

seguinte: 
 

Ele ordenou que ela os usasse fielmente, de acordo com 

sua Palavra, quando disse a Pedro: Tu és uma pedra, e 

sobre esta rocha, o que significa sua confissão pública e 

ininterrupta de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus 

vivo, edificarei a minha igreja (ele acabara de falar deles 

como igrejas Cristãs), minha companhia, minha 

congregação e os portões do inferno não prevalecerão 

contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Em 

verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será 

ligado no céu, e tudo o que libertardes na terra será 



desligado no céu. Ao dizer “a ti”, Cristo expõe a unidade 

das igrejas, dizendo, “vós”, (ele implica) que muitos 

serão reunidos nesta unidade de fé e amor cristão. Foi 

após a ressurreição gloriosa que Cristo comprometeu o 

poder das chaves da igreja, pedindo-lhes que pregassem 

o Evangelho e, assim, reunissem uma congregação de 

crentes, e depois os batizassem na água, e com a 

primeira chave aberta a porta da Igreja Cristã e admiti-

los para remissão de pecados (Hosek, Balthasar 

Hubmaier, cap. IX). 

 

Hubmaier sempre negou que ele era um Anabatista ou 

que ele praticava o Anabatismo. Ele alegou que 

praticava o batismo dos crentes, uma vez que o 

batismo infantil não era batismo. 

 

Os Batistas da Morávia não eram uma unidade na 

forma de batismo, pois não eram uma unidade em 

outras coisas. Foi publicada no ano de 1545 uma 

Confissão de Fé, elaborada por Peter Riedermann que 

morreu em Pruzga, Hungria, em 1º de dezembro de 

1556. Na seção referente à administração do batismo, 

Riedermann diz: 

 
Então o batizador ordena que o candidato se humilhe 

com os joelhos dobrados diante de Deus e sua igreja, 

tome água pura e derrame sobre ele, e diga: Eu te batizo 

em nome do Pai, Filho e Espírito Santo (Mittheillungen 

aus dem Antiquariate I. 309). 

 

Esta não era a posição de todos os Batistas da Morávia. 

Pode ter sido uma declaração privada de Riedermann. 

Não se sabe até que ponto os Batistas da Morávia 



concordaram com ele. Mas Erhard, que era uma 

testemunha ocular, escreveu: “Diogenes poderia ver 

seu batismo e se divertir com suas lavagens. Você às 

vezes será chamado de Trito-Batistas, quando estiver 

imerso no lago strygian” (Armitage, History of os 

Batistas, 381). 
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CAPÍTULO XII 

 

A PRÁTICA DE MERGULHO NAS 

IGREJAS BATISTA PAÍSES BAIXOS, POLÔNIA, 

LITUÂNIA E TRANSILVÂNIA 

 
Os Valdenses Na Holanda — Liberdade Religiosa — Rembrandt 

— Homens Instruídos — Menno Simon — Seus Pontos De Vista 

Sobre O Batismo —  “Um Punhado De Água” — Lutero Nesta 
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Os Valdenses entraram na Holanda em 1182 e no ano 

de 1233 Flanders estava cheio deles. Muitos deles eram 

tecelões, e Ten Cate diz que mais tarde toda a 

tecelagem estava nas mãos dos Batistas. Ypeij e 

Dernmunt dizem: “Os Valdenses espalhados na 

Holanda podem ser chamados de sal, tão corretos eram 

seus pontos de vista e devotam suas vidas. Os 

Menonitas surgiram deles. É indubitável que eles 

rejeitem o batismo infantil e usem apenas o batismo 

adulto” (Ypeij en Dermount, Geechieddenis der 

Netherlandische Hervormde Kirk, I. 57, 141). A 

Reforma na Holanda era praticamente sinônimo de 

movimento Batista. 

 



Aqui, como em toda parte, os Batistas eram bons 

cidadãos; impostos pagos; e defendia a liberdade de 

consciência. Os incêndios de perseguição eram 

frequentemente acesos na Holanda. Os Batistas haviam 

ajudado o príncipe de Orange em sua luta contra a 

tirania espanhola; e ele resistiu firmemente a todos os 

esforços para persegui-los. Dois Batistas, J. 

Cortenbosch e Peter Bogaert, um ministro, trouxeram 

para ele uma quantia considerável em dinheiro como 

uma oferta dos Batistas. Eles executaram essa tarefa 

arriscando suas vidas. O príncipe garantiu que eles 

seriam tratados como iguais (Ottii Annales, ad ann., 

1572). 

 

Motley diz sobre o Prince of Orange: 

 
Ele resolutamente destacou-se contra toda a intromissão 

na consciência dos homens ou a investigação de seus 

pensamentos. Enquanto jogava a Inquisição Espanhola 

na poeira, ele não teria nenhuma Inquisição Calvinista 

montada em seu lugar. Sinceramente, um convertido à 

religião reformada, mas odiando e denunciando apenas o 

que é corrupto na igreja antiga, ele não forçaria os 

homens, com fogo e espada, a viajar para o céu em seu 

próprio caminho. O pensamento deve ser livre. Nem o 

monge nem o ministro devem queimar, afogar-se ou 

enforcar seus semelhantes quando a discussão ou a 

exposição não os resgatam do erro. Naquela época, não 

era uma virtude pequena subir a tal ponto. Sabemos o 

que os Calvinistas, Zwinglianos e Luteranos fizeram na 

Holanda, na Alemanha, na Suíça e quase um século 

depois na Nova Inglaterra. É, portanto, com crescente 

veneração que consideramos essa mente grande e 



verdadeiramente católica (Motley, Rise of the Dutch 

Republic, II. 362). 

 

A respeito de suas relações com os Batistas, o 

historiador continua: 

 
Era impossível para o príncipe infundir completamente 

suas próprias idéias sobre o assunto da tolerância no 

coração de seus associados mais próximos. Ele não 

podia esperar inspirar seus inimigos mortais com uma 

profunda simpatia. Não era ele próprio a marca da 

oblíqua entre os Reformadores, por causa de sua 

indulgência com os católicos? Mais ainda, não era seu 

conselheiro íntimo, o talentoso Santo Aldegonde, em 

desespero porque o príncipe se recusou a excluir os 

Anabatistas da Holanda? No exato momento em que 

William estava se esforçando para unir seitas em guerra 

e convencer o coração dos homens a um sistema pelo 

qual suas consciências deviam ser abertas apenas a Deus 

— no momento em que era mais necessário para a 

própria existência da Pátria de que católicos e 

protestantes deveriam misturar suas relações sociais e 

políticas, foi de fato uma amarga decepção para ele ver 

estados sábios — homens de seu próprio credo incapazes 

de chegar à idéia de tolerância. “O caso dos 

Anabatistas”, escreveu Saint Aldegonde, “foi renovado. 

O príncipe se opõe a excluí-los da cidadania. Ele me 

respondeu bruscamente, que o sim era igual ao nosso 

juramento e que não devemos insistir no assunto, a 

menos que estávamos dispostos a confessar que era 

apenas para os Batistas nos obrigarem a um serviço 

divino que era contra a nossa consciência”. Parece 

dificilmente credível que esta frase, com um tributo tão 

sublime ao caráter do príncipe, deva ter sido apontada 



como uma amarga censura e que também por um 

protestante esclarecido e realizado (Motley, Ascensão da 

República Holandesa, II). 206). 

 

Mas William de Orange continuou seu caminho. 

Quando a União de Utrecht, a fundação da República 

Holandesa, foi formulada, foi expressamente 

estabelecido que “todo indivíduo deveria permanecer 

livre em sua religião, e que nenhum homem deveria ser 

molestado ou questionado sobre o assunto da adoração 

divina” (Ibid, 11.412). ) 

 

É interessante notar que Rembrandt, o maior pintor da 

Holanda, era Batista. O professor H. Weizaeker, em 

seu capítulo sobre a Holanda (Protestantismo no século 

XIX, I. 295), diz dele: “Pouco se sabe sobre o caráter 

religioso de Rembrandt, mas um biógrafo italiano do 

século XVII diz que ele foi criado como um Batistas e 

pertencia à comunhão deles. Como podemos 

considerá-lo dessa comunidade?” ele pergunta. “Toda a 

sua vida esteve no mundo. No entanto, ele pintou 

muitos retratos de pregadores, alguns dos seus 

melhores. O de Sylvius, curvando-se sobre o púlpito, a 

Bíblia na mão e o de Anseo, o pastor batista com o 

rosto santo, estão bem. Nos dias de adversidade, 

quando seus bens pessoais foram vendidos, entre eles 

foram encontrados cinco ganchos. Um desses cinco 

livros era um Josefo e outro uma cópia da Bíblia. 

Quando ele morreu, deixou um livro como herança, e 

isso era uma Bíblia.” 

 



Rembrandt foi movido pelo espírito de liberdade. É 

preciso lembrar que, no início do século XVII, a 

Holanda havia chegado a uma grande potência. 

Embora ainda não estivesse formalmente livre do jugo 

espanhol, ela havia rompido os grilhões pelos esforços 

heróicos da geração anterior e havia iniciado sua 

grande carreira de empresa nacional. A ciência e a 

literatura floresceram em suas universidades, a poesia e 

o palco foram favorecidos por seus cidadãos. Foi um 

tempo de novas idéias. As antigas formas 

convencionais de religião, filosofia e arte haviam 

desaparecido, e a liberdade estava inspirando novas 

concepções. Aqui não havia influência da igreja para 

restringir Rembrandt na escolha e tratamento de seus 

súditos, nem academias para prescrever regras. Assim, 

ele ficou sozinho para pintar a vida das pessoas entre 

as quais ele vivia. As lendas da igreja Romana não 

eram mais interessantes; e a Bíblia foi lida e estudada 

com avidez. Sob tais influências, Rembrandt se tornou 

“o Shakespeare da Holanda”. 

 

“Durante o século XVII, tornou-se evidente”, diz 

Dosker, “que homens de considerável talento eram 

encontrados entre as fileiras dos Menonitas. E não 

estavam confinados a uma profissão instruída ou a um 

estrato social. Havia médicos de mais do que reputação 

local: homens como A. J. Roscius, doutor em medicina 

e pregador em Hoorn; os célebres irmãos Bidloo, um 

dos quais era médico-corpo de Pedro, o Grande, czar 

da Rússia, e outro empregado da mesma forma na corte 

do príncipe Guilherme III. da Holanda.Um desses 

famosos médicos Menonitas foi Galenus de Haan ... 



que foi igualmente celebrado como pregador e 

praticante de medicina em Amsterdã; e especialmente 

A. C. Van Dale, cujos trabalhos na ciência da cura o 

fizeram uma celebridade européia. 

 

“Entre os homens de letras, cito J. P. Schabalje, 

pregador de Alkmaar, conhecido como estudioso e 

poeta. Até onde se sabe, ele foi o primeiro a escrever 

uma ‘Vida de Cristo’. 

 

"Encontramos poetas entre eles como J. A. van der 

Goes, celebrado por sua Ystroom, e Karel van Mander, 

tradutor de Virgil e da Ilíada. 

 

"No mundo da arte, ostentavam um Mierevelt, 

especialmente Ruysdael, o maior dos pintores de 

paisagens holandeses, e o maior de todos, talvez, 

Rembrandt. Para a ciência, eles poderiam reivindicar, 

J. A. Leeghwater, que desenhou os planos para a 

recuperação de O lago Haarlem, um maravilhoso 

problema de engenharia; e J. van der Heyden, que 

empreendeu a iluminação das ruas de Amsterdã e que 

inventou o protótipo do moderno carro de bombeiros” 

(Dosker, The Dutch Anabaptists, 244). . 

 

Na segunda e terceira décadas da Reforma, Simon 

Menno tornou-se o líder dos Batistas naquele país. Ele 

nasceu na Frísia, em 1492, e morreu em Holstein, em 

13 de janeiro de 1559. Foi ordenado sacerdote católico 

Romano; mas ele se converteu à fé Batista quando, em 

1531, Seike Feerks ou Sicke Snyder foram queimados 

na fogueira. Em sua conversão, ele imediatamente 



pregou a Jesus e logo se tornou um líder conspícuo 

entre os Batistas. 

 

Não há registro conhecido da maneira do batismo de 

Menno. A julgar pelo teor de seus escritos, ele foi 

batizado por imersão. Em muitos casos, em seus 

escritos, ele se refere ao batismo como um mergulho 

na água. Em dois ou três casos, ao refutar seus 

inimigos, é feita referência ao derramamento. Ao 

responder a um escarnecedor, ele diz: 

 
Pensamos que estes, e como os comandos, são mais 

dolorosos e difíceis de perverter a carne, que é 

naturalmente tão propensa a seguir seu próprio caminho, 

do que aplicar um punhado de água; e um Cristão 

sincero deve estar sempre preparado para fazer tudo isso; 

caso contrário, ele não é nascido de Deus; pois a 

regeneração é da mente de Cristo (Mango, Opera 

Theologica, 224 Amsterdam, 1651). 

 

As outras passagens são para o mesmo efeito. Menno 

diz que esses escarnecedores estavam de coração 

errado e “que todo um oceano de água” não os 

satisfaria. O homem pode ter um punhado de água 

sobre ele, ou ele pode ser batizado no oceano, se seu 

coração não estivesse limpo, ele seria um pecador 

miserável. A água não purifica um homem do pecado. 

O punhado de água não representou o ato de Menno, 

mas a objeção do escarnecedor do batismo. Menno não 

estava expressando sua própria opinião, estava 

refutando seu oponente. 

 



Menno não poderia ter endossado “um punhado de 

água” como o ato adequado do batismo, pois essas 

eram as mesmas palavras que os Batistas estavam 

acostumados a lançar contra seus oponentes. Sustentar 

que tal ato de batismo era válido teria sido contrário a 

todos os argumentos Batistas da época. Os Batistas, 

muito antes, e na época de Menno, sempre provocavam 

seus oponentes, chamando o batismo infantil de 

“banho de cachorro”, “um punhado de água” etc. etc. 

Que Menno aplicou esses termos ao seu próprio ato é 

incrível. Alguns casos em que os Batistas provocavam 

seus oponentes são dados aqui. 

 

Lutero escrevendo contra os Batistas acusou-os de 

julgar seu batismo pelo abuso da Igreja Católica 

Romana. Ele diz: 

 
Mas agora eles estão loucos pensando que o batismo é 

como coisas como água e sal consagrados, ou como 

bonés e folhas; assim, a partir disso, passam a chamá-lo 

de banho de cachorro, um punhado de água e muitas 

outras palavras abomináveis (Luther, Werke, XVII. 

2865. Ed. 1740, d. G. Walsh). 

 

Novamente Lutero observa: 

 
Pois o diabo sabe bem que, se a multidão louca ouve 

uma palavra de calúnia de pompeus, tropeça nela, e a fé 

voa para longe. Não pergunte mais motivos ou razões. 

Como quando ouvem o que é dito, o batismo é um banho 

de cachorro, e o batizador é um servo de banho falso e 

vilão. Assim eles concluem a partir daí; por que, se sim, 

deixe o diabo batizar e que Deus envergonhe o falso 



servo do banho. ... Sim, comigo, essas coisas foram 

ditas, como essas pomposas palavras de calúnia, banho 

de cachorro, servo de banho, punhado de água etc. (Ibid, 

2686). 

 

Mais uma vez Lutero diz: 

 
Em segundo lugar, aqui também está a derrubada das 

afirmações dos Anabatistas e de corporações 

semelhantes. Quem assim ensina ... o amado batismo a 

desprezar, que nada mais é do que a água comum, a 

partir daí eles se entregam a caluniá-lo: o que um 

punhado de água pode ajudar a alma (Luther, Kirchen 

Postill, 721). 

 

“Um punhado de água” era o termo de censura que os 

Batistas usavam em relação a seus inimigos. É incrível 

pensar que Menno usaria esse termo para descrever seu 

próprio batismo. 

 

O batismo na opinião de Menno estava mergulhando. 

Ele se refere ao batismo como doop (imersão). Não há 

provas de que Menno jamais tenha usado essa palavra 

em outro sentido senão mergulhar; e não há provas de 

que doop significasse menos no tempo de Menno. 

Além da palavra doop, Menno usa constantemente 

outras palavras para descrever o batismo mergulhando. 

Ele dedica vários capítulos ao doop e nunca menciona 

o derramamento. 

 

A passagem simbólica Romanos 6:3,4 é mencionada e 

aplicada mais de cem vezes por Menno. Nesta 



passagem, o simbolismo do batismo é dado como um 

enterro, uma imersão, uma emersão. Ele diz: 

 
Observe todos vocês que perseguem a palavra do senhor 

e do seu povo, esta é a nossa instrução, doutrina e crença 

sobre o batismo (doop), de acordo com a instrução das 

palavras de Cristo, a saber: devemos primeiro ouvir a 

palavra de Deus, acredite, e então, com a nossa fé, seja 

batizada (gedoopt); não somos sediciosos ou 

contenciosos; não aprovamos a poligamia; nem 

procuramos nem esperamos por nenhum reino na terra. 

Oh não! Não! A Deus seja louvor eterno; saberemos que 

a palavra do Senhor nos ensina e testifica sobre o 

assunto. A palavra do Senhor nos ordena que, com o 

coração sincero, desejemos morrer pelo pecado, enterrar 

nossos pecados em Cristo e com ele para surgir para uma 

nova vida, assim como o batismo (doop) é retratado 

(Menno, Wercken, 17). 

 

A palavra “retratado” representa um retrato ou 

fotografia. Como uma figura é uma imagem exata de 

uma pessoa, esse enterro e ressurreição são uma 

imagem exata do ato do batismo. Mas a imagem exata 

de um enterro e ressurreição é uma imersão e imersão 

na água. 

 

A citação de Bemans por Menno, como determinante 

da forma do batismo, é característica da literatura dos 

Batistas no período da Reforma. Encontramos no 

Protocolo de Emden, 1578; na de Franckenthal, 1571, 

onde é explicado como significando que “o batismo é 

um símbolo da morte e de uma nova vida”; e na 

restituição de Miunster (emitida em 1634), o batismo é 



descrito como “o enterro da carne pecaminosa 

(begravinge unses sundtliken fleisches)”.Na Borne 

Disputation, 1532, o Batista diz:”"O batismo é sempre 

um símbolo de um homem renovado sepultado 

(vergraben) na morte de Jesus Cristo” (Dr. Jesse B. 

Thomas, The Western Recorder, 1897). 

 

Menno cita 1 Coríntios 12:13 como sustentando a 

prática da imersão, Ele diz: 

 
Moisés creu na palavra do Senhor e ergueu uma 

serpente; Israel olhou para ela e foi curado, não através 

da virtude da imagem, mas através do poder da palavra 

divina, recebida por eles pela fé. Do mesmo modo, a 

salvação é atribuída no batismo das escrituras (doope) 

Marcos 16:16; o perdão dos pecados, Atos 2:38; a 

colocação de Cristo, Gálatas 8:27, sendo mergulhado em 

(indoopinge) um corpo 1 Coríntios 12:13 (Menno, 

Wercken, 14). 

 

Há passagens diretas em que Menno menciona sua 

própria prática como imersão. Por exemplo, ele diz: 

 
Em suma, se tivéssemos perdão dos pecados e a paz de 

consciência, através de cerimônias e elementos externos, 

para que tenhamos que afundar de verdade (ondergaen) 

e com seus méritos para dar e ceder. Eis que este é o 

único fundamento verdadeiro do batismo (doop) mantido 

pelas Escrituras, e nenhum outro. Ensinamos e 

praticamos isso, embora todos os portões do inferno se 

levantem contra nós; pois sabemos que esta é a palavra 

de Deus e a ordenança divina, da qual não ousamos tirar, 

nem acrescentar, para que não sejamos desobedientes e 

falsos diante de Deus (que sozinho é o Senhor e Deus de 



nossas consciências) para todo o Senhor é puro; ele é um 

escudo para os que confiam nele (Ibid, 15). 

 

O batismo é aqui descrito como um “afundamento” e, 

portanto, retrata a imersão. Ele ainda diz que 

“ensinamos e praticamos”. Mais uma vez ele diz: 

 
Em terceiro lugar, somos informados pelos historiadores, 

antigos e modernos, também pelos decretos, de que o 

batismo mudou tanto quanto ao modo e ao tempo de 

administração. No início da igreja sagrada, as pessoas 

eram mergulhadas em água comum (gedoopt in 

inbezworen water) em sua primeira profissão, por sua 

própria fé, de acordo com as Escrituras (Ibid, 16). 

 

Não é fácil acreditar que um homem que diz que o 

modo e o tempo do batismo foi mudado e critica 

severamente aqueles que fizeram a mudança e chama o 

povo de volta às práticas primitivas, seria encontrado 

no uso da afusão. Menno diz claramente que as 

Escrituras ensinam mergulho, diz que o modo mudou e 

que os homens devem literalmente obedecer aos 

mandamentos de Deus. 

 

Em passagens muito numerosas aqui para mencionar 

Menno refere-se ao batismo “como mergulhar na 

água”. Três exemplos são dados onde a palavra deve 

significar imersão. Ele diz: 

 
Novamente, Paulo chama o batismo (doop) de um banho 

de água, em função da regeneração. Ó Senhor, quão 

lamentavelmente a palavra é abusada. Não é de se 

lamentar muito que os homens tentem, apesar dessas 



passagens simples, manter sua invenção idólatra do 

batismo infantil, e declarar que os bebês são regenerados 

dessa maneira, como se a regeneração fosse 

simplesmente um empurrão na água (induckinge in ' t 

water) (Menno, Wercken, 18). 

 

Novamente: 

 
Ó Senhor, pai, quão ampla, fácil e agradável à carne é a 

entrada na igreja miserável e carnal; pois é tudo como se 

alguém dissesse, não importa quem, ou o que, ou como 

ele é, tudo bem, se ele apenas jurou diante da fonte e 

lavou e mergulhou nela (ende in de fonts gewaschen 

ende gedoopt is) (Ibid, 411). 

 

Mais uma vez: 

 
Você acha, muito amado, que o novo nascimento não 

consiste senão naquilo que o mundo miserável até então 

pensou que compreende em, ou seja, mergulhar na água 

(em te duycken na water), ou dizer o seguinte: batize-te 

em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo (Ibid, 

419). 

 

Os Menonitas de nossos dias rejeitam o batismo 

infantil e praticam o batismo dos crentes por afusão. 

Menno e seus seguidores imediatos estavam praticando 

mergulhar, mas depois os Menonitas não insistiram 

arduamente nessa forma de batismo. Por fim, alguns 

praticaram mergulho e outros aspersão; e com o tempo 

a afusão tornou-se o ato normal e a imersão a exceção 

entre eles. 

 



No final do século XVI e no início do século XVII, a 

imersão era considerada, na Holanda, o significado da 

palavra Grega baptizein. Há um exemplo disso 

encontrado no Comentário de Jeremias, Bastingius, 

sobre o Catecismo de Heidelberg, que foi então usado 

nos Países Baixos. Ele diz: 

 
A palavra batismo é uma palavra Grega, e vem de 

baptizein, e significa mergulhar adequadamente na água, 

etc. (Bastingius, Uma Exposição ou Comentário sobre o 

Catecismo, 138). 

 

O historiador Backus explica a mudança dos menonitas 

de imersão em afusão da seguinte maneira: “Os 

Menonitas também são da Alemanha e têm um 

comportamento semelhante, mas não são realmente 

Batistas agora. Seus pais estavam no tempo de Lutero, 

até o confinamento e a prisão os levou a derramar água 

sobre a cabeça do sujeito, em vez de imersão; e o que 

foi feito por necessidade agora é feito por opção, assim 

como outras corrupções” (Backus, History of the 

Baptists). 

 

Havia aqueles na Holanda que, por muito tempo, 

continuaram na prática de mergulhar. No final do 

século dezesseis, a igreja de Altona tolerou totalmente. 

O relato a seguir é retirado da “História das diferentes 

Denominações Religiosas em Altona”, de John Adrian 

Boltens, publicado em Altona, 1790: 

 
O livre exercício da religião sendo agora obtido em 

Altona, muitos Menonitas recorreram a ele, 

particularmente antes do início da guerra de trinta anos 



em Holstein, bem como antes desse evento. Assim, seus 

números continuavam aumentando continuamente, 

contribuindo para o aumento dos decretos intolerantes de 

Hamburgo. Com o tempo, surgiu uma diferença de 

opinião quanto ao modo de batismo. Esta foi a causa dos 

Menonitas agora em Altona, que eram uma igreja, 

separando-se em dois interesses. Um manteve o modo de 

derramar o outro adotou o de imersão e, portanto, foi 

distinguido pelo nome de Immergenten. Essa separação 

continuou até o ano de 1666, apesar de terem sido feitos 

esforços no sentido de uma união, mas sem o efeito 

desejado. Dos dois, os Immergenten eram os mais 

numerosos, e uma nova igreja foi erigida por eles com os 

lucros da pesca de baleias, na qual muitos de seus 

membros estavam envolvidos (The Baptist Magazine, 

XV. 290. Setembro. 1823). 

 

Havia na Frísia, no começo do ano 1600, um grupo de 

Menonitas que não recebiam ninguém além daqueles 

que mergulhavam. Dessas pessoas, Stark diz: 

 
Algumas delas introduziram novamente entre si uma 

imersão completa; e por esse motivo, eles foram 

chamados imersores por outras congregações. Ainda 

com a maioria, apenas o derramamento de água na 

cabeça foi introduzido (Stark, Geschichte der Tanfe e 

Taufgesinnten, II. 848). 

 

Essas declarações são importantes em muitos aspectos. 

Eles mostram que a forma original de batismo entre os 

Menonitas era imersão, que em alguns casos havia sido 

reservada a favor do derramamento, que o mergulho 

ainda era usado em algumas congregações e que havia 



algumas congregações Menonitas que não receberiam 

nenhuma forma do batismo, salvo imersão. 

 

Havia um livro impresso no ano de 1649 mostrando as 

diferenças entre a Igreja Reformada da Holanda e as 

igrejas Batistas. Do batismo, dizia: 

 
Como antigamente a circuncisão, agora o batismo é um 

símbolo da impureza espiritual do homem. Para a 

circuncisão ensinada tirando o prepúcio e o batismo por 

imersão ou aspersão em água, esse homem é impuros 

por natureza e, portanto, culpados diante de Deus 

(Abraham Dooreslaar e Peter Jacobi Austro-Sylvium, 

Grondige ende lare Wertooninghe, 464). 

 

Até a Igreja Reformada na Holanda, em 1649, 

sustentou que a imersão era batismo. De fato, a 

imersão era preferida à aspersão. Van Braght, que 

manteve a aspersão, afirmou que a imersão era a 

prática na Holanda: “Sim, até os nossos dias”, 1659 

D.C. (Van Braght, Espelho dos Batistas dos Mártires) 

Hooke, em 1701, diz que a imersão era praticada entre 

os Batistas da Holanda (Hooke, Um Pedido de 

Desculpas Necessário para os Crentes Batistas, 122, 

133. Londres, 1701). 

 

O historiador dos Menonitas, Schyn, ressalta que em 

seus dias, em 1729 D.C., enquanto a aspersão era a 

forma comum de batismo entre os Menonitas, a 

imersão também era praticada. Foi declarada a prática 

primitiva, mas que havia sido geralmente, porém não 

completamente, substituída por “uma aspersão 



abundante”. Outra testemunha é Cornelius Ris, que diz 

em 1776, o ano da Independência Americana: 

 
O que diz respeito ao santo batismo, entendemos assim, 

alguém mergulhando dentro ou debaixo de todo o corpo 

na água, ou uma aspersão abundante do mesmo. Qual o 

último método nessas regiões do norte que geralmente 

consideramos mais conveniente, embora os mesmos 

fatos possam ser assim significados (Cornelius Ris, Von 

die Heilige Wasseer-Taufe, Art. 25. seC 96). 

 

Por volta do ano de 1619, houve um renascimento da 

imersão na Holanda, sob três irmãos van der Kodde. 

Essas pessoas foram chamadas Collegiants e foram 

organizadas em sociedades próximas a Leyden, em 

Rhynesburg. Eles praticaram a imersão, tendo recebido 

dos Batistas Silesianos, que os possuíam dos suíços 

(Heath, Os Anabatistas e seus descendentes Ingleses, 

390. The Contemporary Review, março de 1891). Van 

Slee (De Rijnsburger Collegianten, 371. Haarlem, 

1891) mostra o tempo todo, na Holanda, que havia uma 

família chamada Geesteranus que simpatizava com as 

práticas dos Batistas da Polônia. A presidência da 

grande escola Batista, em Cracóvia, foi oferecida a um 

membro dessa família; e uma das primeiras pessoas a 

ser imersa em Rhynesburg foi John Geesteranus. Um 

dos membros dos colegiados faz um registro do 

procedimento do batismo da seguinte maneira: 

 
O candidato ao batismo faz publicamente sua profissão 

de fé em um sábado pela manhã, diante de uma 

assembleia de Rhynesburgers, realizada para esse fim; 

pronuncia-se um discurso sobre a excelência e a natureza 



do batismo; o ministro e o candidato vão juntos a um 

lago, atrás da casa pertencente a um dos números. Nesse 

lago, o neofita, catecumen, é batizado por imersão; se 

homem, tem colete e gaveta; se uma mulher, um corpete 

e anágua, com fios na parte inferior, por uma questão de 

decência. O ministro, do mesmo modo que os homens 

vestem, também está na água e mergulha-os nela, 

pronunciando ao mesmo tempo a forma usada pela 

maioria das comunhões Cristãs. Acabado, eles vestem 

suas roupas, voltam para a reunião, e ouvir uma 

exortação à perseverança no cumprimento dos preceitos 

de Cristo. Uma oração pública é dita e cânticos ou 

salmos cantados (Picart, costumes religiosos das várias 

nações do mundo. Tradução para o inglês Em 1787 em 6 

volumes). 

 

Todos os Batistas da Polônia e da Transilvânia 

sustentavam que “mergulhar na água e uma profissão 

pessoal de fé e arrependimento são essenciais para o 

batismo” (Catechesis Ecclesiarum Poloniarum, seção 

vi. Cap. Iii). Esses Batistas receberam sua forma de 

batismo da Suíça e a transferiram para a Polônia. Essa 

origem é agora geralmente admitida e todos os 

historiadores afirmam que foi por imersão (Barclay, 

The Inner Life of the Common-rich, nota 12). 

 
O testemunho da prática de imersão entre os Batistas da 

Polônia é bastante satisfatório. Sandius, em sua defesa 

dos Batistas da Polônia, diz que os Batistas daquele país 

rejeitaram o batismo infantil e que os crentes, de acordo 

com o simbolismo da igreja primitiva, foram batizados 

por imersão de todo o corpo na água (Sandius, 

Bibliotheca AntiTrinitatiorum, nota 268). Há um 

manuscrito anônimo, escrito por um dos Batistas da 



Polônia, que declara que não há outro batismo, exceto o 

que é realizado por imersão. O título pode ser consultado 

em Bock (Historia Antitrinitaorum, I. pt. 1. 19). Fock 

também afirma que o batismo na Polônia foi por imersão 

(Fock, Der Sociaismus, 588). Essas são as principais 

autoridades sobre as condições na Polônia, e esses 

escritores são unânimes na declaração de que os Batistas 

daquele país praticaram imersão. 

 

Os Batistas Unitários, como foram chamados, tiveram 

origem na maior parte da Itália (Speculum 

Anabaptistica Furoris, 1808). Eles foram 

frequetemente chamados Socinianos, derivando o 

nome da ilustre casa de Sozini, que há muito florescia 

em Sienna, uma nobre cidade da Toscana. Vários 

homens distintos nasceram nessa família. Um desses 

números foi Faustus Socinus, que se tornou líder entre 

os Batistas da Polônia. 

 

Os Unitaristas estavam entre os homens mais cultos. O 

tom peculiar da cultura belles-lettres que se seguiu ao 

renascimento do aprendizado era bastante agradável 

com suas opiniões. Eles questionaram os fundamentos 

das religiões estatais e estavam dispostos a peneirar 

todos os credos. Não havia menos de quarenta homens 

instruídos em Vicenza que estavam unidos em uma 

associação privada que defendia essas opiniões. Esses 

homens foram banidos principalmente da Itália, muitos 

deles fugiram para a Suíça e depois encontraram 

refúgio na Polônia. Um deles, Blandrata, um médico 

instruído, fugiu para Genebra e depois se tornou um 

propagador influente dos princípios Batistas na 

Polônia. Os Batistas italianos e suíços buscaram 



refúgio na Polônia por volta de 1550 D.C. e levavam 

consigo a idéia de mergulhar dos Batistas anteriores da 

Suíça. A razão pela qual os Batistas selecionaram a 

Polônia como local de refúgio estava no fato de que a 

Polônia estava tão fortemente ligada à liberdade em 

questões religiosas. 

 

Provavelmente o primeiro a introduzir pontos de vista 

Batistas na Polônia foi Peter Gonesius. Ele se juntou 

aos Batistas da Morávia e foi levado a rejeitar o 

batismo infantil (Lauderbach, Arianischen Socianismus 

polonês). 

 

As visões Batistas se espalharam rapidamente entre o 

povo. O Sínodo de Wengrow, 25 de dezembro de 

1565, era composto por quarenta e sete ministros e 

dezoito nobres, além de um grande número de pessoas 

menores. Foi reconhecido pelas igrejas de vários 

distritos até as montanhas dos Cárpatos. O Sínodo 

declarou a favor dos adultos como sujeitos e a imersão 

como forma de batismo. Nesta reunião, Czechovicus 

batizou James Niemojawski por imersão (conde 

Valerian Krasinski, A Reforma na Polônia, I. 361). 

 

Gregory Paulus era um notável Batista e um 

imersionista. Ele era pastor em Cracóvia. Em 30 de 

maio de 1566, John Lasco o representou como negando 

“que as crianças devam ser admitidas no batismo como 

fonte da vida e porta da igreja”. Ele impressionou os 

homens que o batismo pertencia a adultos e não a 

crianças que choravam, e quando ele fez isso os levou 

“ao rio e os imergiu”. Ele alegou que essas coisas 



foram os primeiros “rudimentos da religião antiga 

prestes a serem restaurados” (Carta a Beza, 30 de maio 

de 1556. No Museum Helveticum, Parte XIV. 282). 

 

Os Batistas da Polônia e Siebenburgen, em 1574, eram 

um povo numeroso e agressivo. Nesse ano, eles 

emitiram um Catecismo (Catechesis et Confessio fidei 

coetus por Poloniam congregati), que contém cento e 

sessenta páginas, mas agora são raras cópias. A 

impressora era Turobinus, e foi emitida em Cracóvia. 

O escritor do Catecismo foi o célebre George 

Schomann (Schomann, Testamentum. Jo. Adam 

Muller, de Unitatiorum, XXI. 758). O batismo é 

confinado aos adultos e definido como “a imersão na 

água e a emersão de uma pessoa que crê no evangelho 

e se arrepende, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, 

ou apenas em nome de Cristo, pelo qual ele confessa 

publicamente que pela graça de Deus Pai, no sangue de 

Cristo, através da operação do Espírito Santo, ele é 

lavado de todos os seus pecados, para que, sendo 

inserido no corpo de Cristo, ele possa mortificar o 

velho Adão, com a certeza de que, após a ressurreição, 

ele alcançará a vida eterna” (Rees, Catecismo 

Racoviano, LXXI). 

 

Stanislaus Farnovius, 1568-1614 D.C., sustentou o 

batismo de adultos por imersão. George Schomann, 

mencionado acima, foi um grande estudioso entre eles. 

Nasceu em Ratibon, na Silésia, em 1530. Foi batizado 

por imersão em Chmelnik em 1572 e em 1573 tornou-

se assistente de Gregory Paulus em Cracóvia (Wallace, 

Antitrinitarian Biography, II. 200). 



O famoso Faustus Socinus também defendia os pontos 

de vista Batistas e acreditava firmemente na imersão de 

um homem convertido na água. Ele nasceu em Sienna, 

1539, e morreu em Luclawice, Polônia, em 1604. Ele 

tentou se unir aos Batistas da Polônia, mas foi 

recusado, exceto com a condição de ser rebatizado. Ele 

se recusou a permitir isso, pois disse que não era 

necessário no seu caso. Ele acreditava firmemente na 

imersão (Socinus, De Baptismo Aquae, 716. Racoviae, 

1613). Muitos Batistas daquele período mantinham 

levemente todas as formas de coisas externas, uma vez 

que eles acreditava que a vida espiritual era tudo o que 

era essencialmente necessário (Otto Fock, Der 

Socianianismus, 586). Os pontos de vista de Socino 

impressionaram poderosamente os Batistas da Polônia, 

e ele se tornou um líder mais influente entre eles. Seu 

nobre nascimento, poderes intelectuais e maneiras 

educadas o elogiavam em favor dos nobres poloneses; 

e sua influência foi aumentada por seu casamento com 

uma filha de um membro da nobreza. 

 

Martin Czechovieus era um lituano. A primeira vez 

que ouviu falar dele foi em 16 de setembro de 1661, 

quando ele era portador de uma carta de Calvino ao 

Sínodo de Cracóvia. Ele sustentou que o batismo por 

imersão era necessário no caso de todos os crentes 

adultos “sejam aqueles nascidos de pais Cristãos ou 

convertidos de nações pagãs”. 

 

Simon Ronemberg tocava corneta no dia de Natal de 

Dantzic ou 1540. Foi batizado quando criança por 

aspersão na Igreja Católica Romana; depois foi 



aspergido quando adulto e, por fim, foi imerso quando 

se uniu aos Batistas. Sobre isso, ele dá uma conta 

particular em um de seus ganchos. O fato de ele ser 

batizado por imersão era considerado uma ofensa 

grave; e sendo ordenado pelo Senado de Dantzic, em 

17 de agosto de 1552, a se defender contra essa 

acusação, e não escolhendo negar o que aconteceu, ou 

se retratar, ele foi formalmente privado de seu cargo e 

imediatamente deixou Dantzic com sua esposa e oito 

filhos (Wallace, Biografia antitrinitária, II. 238). 

 

Senhor John Caper, depois de oficiar como pastor da 

Igreja Evangélica de Meseritz por cerca de 28 anos, 

mudou de opinião mais tarde na vida e foi para os 

Batistas. Ele foi imerso em uma piscina em Smigel, no 

último julho de 1588; ocasião em que Valerius 

Herberger, um popular ministro evangélico, escreveu 

alguns versos satíricos. Dizem que Caper presidiu 

como ministro Batista da igreja em Smigel, desde o 

momento de sua conversão até sua morte; e que, por 

volta do ano de 1606, ele foi afogado por uma 

companhia de cavaleiros, provavelmente no próprio 

lago em que havia sido imerso (Bock, Hist. Ant, 92, 

93). 

 

O Catecismo Racoviano foi escrito por volta de 1590, 

mas foi publicado pela primeira vez em 1605. Ele 

substituiu o antigo Catecismo, que era rude e mal 

digerido. Foi corrigido por alguns, ampliado por outros 

e mais engenhosamente declarado, e tornou-se o credo 

de toda a comunhão. O artigo sobre o batismo é o 

seguinte: 



Isso não se refere aos bebês, uma vez que não temos nas 

Escrituras nenhum mandamento ou exemplo de batismo 

infantil, nem eles ainda são capazes, como a própria 

coisa mostra, de fé em Cristo, que deve preceder esse 

rito. 

 

Em resposta à pergunta: “Qual é o pensamento 

daqueles que batizam bebês?” É respondido: 

 

Você não pode dizer corretamente que eles 

batizam bebês. Pois eles não os batizam, pois isso 

não pode ser feito sem imersão e ablução de todo 

o corpo na água; enquanto eles apenas borrifam 

levemente a cabeça, esse rito não apenas é 

aplicado erroneamente às crianças, mas também 

por esse erro evidentemente mudou. 

 

Falando de uma profissão de fé, o Catecismo diz: 

 
Declarando, e como representavam por sua própria 

ablução, imersão e emersão, que pretendiam se livrar de 

Cristo e, portanto, morrer com ele e ressuscitar para a 

novidade da vida (The Racovian Catechism, 252, 253. 

Londres 1818). 

 

A maior prosperidade foi agora obtida pelos Batistas 

da Polônia. James a Sienno, senhor de Cracóvia, no 

ano de 1600, renunciou à Igreja Reformada e foi até os 

Batistas, e dois anos depois causou uma escola famosa, 

destinada ao Seminário das igrejas, a ser estabelecida 

em sua própria cidade que ele fez a metrópole do 

movimento Batista (Wissowatius, Naratio Unitairorum 

a Reformatis, 214). 
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CAPÍTULO XIII 

 

AS GUERRAS CAMPONESAS E O REINO DE 

MUNSTER 

 
O problema entre os camponeses e a nobreza — Thomas Munzer 

— Os Doze Artigos — A Batalha de Schlatchberg — Thomas 

Munzer Nunca é Batista — A Responsabilidade de Lutero — 

Grebel e Manz repudiam Munzer — Suas opiniões sobre o 

batismo infantil — Os tumultos de Munster — Em grande parte 

Caso Político — O Desejo de Liberdade — Poligamia — 

Casamento Sagrado — Os Anabatistas não originaram os 

Tumultos — Os Líderes Todos eram Pedobatistas — 

Historiadores da Mente Justa — Keller — D'Aubigne — Ypeij e 

Dermout — Arnold — O “Homem Comum” — O Ato de batismo 

em Munster —  “A confissão dos dois sacramentos” — A forma 

de imersão no batismo — Jesse B. Thomas — Keller — Heath — 

Cornelius — Rhegius — Fischer — John of Leyden 

 

Foi reservado para este capítulo um relato de certos 

eventos que foram alegados contra os Batistas, a saber, 

as Guerras Camponesas e o tumulto em Munster. Por 

causa disso, os Batistas foram acusados dos caprichos 

mais loucos e de instigar tumultos horríveis. 

 

A investigação mais minuciosa não conseguiu provar 

que Munzer, o líder dos motins nas Guerras 

Camponesas, era Batista, ou que os Batistas eram de 

alguma forma responsáveis pelos levantes. 

 

Há muito tempo havia problemas entre os camponeses 

e a nobreza. Muitas vezes e em diferentes localidades, 

durante os cem anos anteriores, os camponeses 

oprimidos da Europa Central tentaram jogar fora o 



jugo que seus senhores feudais lhes haviam imposto. 

Cargas pesadas foram impostas às classes 

trabalhadoras por seus mestres leigos e eclesiásticos. A 

repressão forçada das doutrinas evangélicas foi uma 

queixa adicional. Leonard Fries, secretário da cidade 

de Wurtzburg, que reuniu as evidências documentais 

da época, escrevendo no espírito da época, chama a 

revolta de um dilúvio. Não se pode duvidar que muitas 

dessas queixas exigiam reparação. 

 

Agora, novamente, os camponeses estavam em revolta. 

O líder do movimento foi Thomas Munzer, nascido em 

Stoltzberg, no sopé das montanhas Hartz. Ele era 

sacerdote, mas tornou-se discípulo de Lutero e foi um 

dos grandes favoritos do Reformador. Sua conduta foi 

notavelmente grave; seu semblante estava pálido; seus 

olhos estavam afundados como se absorvidos em 

pensamentos; seu rosto era longo e ele não ouvia. Seu 

talento estava em um método simples e fácil de pregar 

para o povo do campo, a quem pareceria um itinerante 

que ele ensinou em quase todo o eleitorado da Saxônia. 

Seu ar de mortificação conquistou o coração dos 

rústicos; era singular, então, para um pregador, a ponto 

de parecer humilde. Quando terminava o sermão em 

qualquer aldeia, costumava se aposentar, para evitar a 

multidão ou para se dedicar à meditação e oração. Era 

uma prática tão singular e incomum que as pessoas 

costumavam se aglomerar na porta, espiar pelas fendas 

e obrigá-lo às vezes a deixá-las entrar, embora ele 

repetidamente lhes garantisse que não era nada; que 

tudo o que ele vinha do alto e que admiração e louvor 

eram devidos apenas a Deus. Quanto mais ele fugia 



dos aplausos, mais ele o seguia. O povo o chamava de 

curador de Lutero, e Lutero o chamava de Absalão, 

provavelmente porque ele roubou “o coração dos 

homens de Israel” (Robinson, Ecclesiastical 

Researches, cap. Xiv). 

 

Os camponeses expuseram suas opiniões em doze 

artigos. Alguns disseram que os artigos foram escritos 

por Hubmaier, mas não há provas disso. Foi um apelo 

eloquente à liberdade humana. Quando os camponeses 

chegaram a qualquer aldeia, fizeram com que os 

artigos fossem lidos. Os artigos, resumidamente, são os 

seguintes: 
 

1. Toda congregação deve ser livre para eleger seu 

próprio pastor. 

 

2. Os dízimos serão aplicados, na medida do necessário, 

ao apoio do pastor; o restante será dado aos pobres e aos 

interesses comuns. 

 

3. O serviço vassalo será totalmente abolido. 

 

4. Todos os privilégios dos nobres e príncipes 

relacionados à propriedade exclusiva dos campos de 

caça e pesca cessarão. 

 

5. As florestas que foram retiradas da comuna por 

senhores eclesiásticos ou seculares serão restauradas. 

 

6-8 Todos os deveres e aluguéis arbitrários, 

multiplicadores e crescentes cessarão. 

 



9. As leis e penalidades a eles associadas devem ser 

executadas de maneira justa e imparcial, de acordo com 

princípios imutáveis. 

 

10 Todos os campos e prados retirados da comuna serão 

restaurados. 

 

11 O direito dos nobres de tributar legados às custas 

injustas de viúvas e órfãos será abolido. 

 

12 Prometeram finalmente que cederiam 

voluntariamente todas essas demandas, se lhes fosse 

provado que um único desses artigos é contrário à 

Palavra de Deus (Hosek, Balthasar Hubmaier, cap. Ii. 

Brunn, 1867 .. Traduzido por Dr WW Everts, Jr. EmThe 

Texas and Historical Magazine 1891, 1892). 

 

Havia milhares de camponeses que seguiam o padrão 

de Munzer. Na aproximação dos exércitos dos nobres, 

eles entrincheiraram-se numa altura acima de 

Frankenhausen, ainda chamada Schlachtberg. É 

desnecessário dizer que Munzer foi totalmente 

derrotado e não menos de cinco mil camponeses 

perderam a vida naquele dia, 15 de maio de 1525. Este 

foi o fim da Guerra dos Camponeses. O fato de os 

camponeses terem motivo de queixa não pode haver 

disputa e, se sua causa tivesse êxito, teria sido 

aclamada na história como uma causa digna dos heróis 

da liberdade. 

 

Thomas Munzer, o líder do tumulto, nunca foi Batista, 

mas toda a sua vida foi um sonhador Pedobatista. “De 

fato, em nenhum sentido do termo”, observa Burrage, 



“e em nenhum período de sua carreira ele foi um 

Anabatista, embora, estranhamente, seja 

frequentemente chamado de fundador e líder dos 

Anabatistas” (The Baptist Quarterly Review, 140). 

Abril de 1877). Mais do que qualquer outro homem, 

Lutero foi responsável pelo surto sangrento dos 

camponeses. Ele despertou esperanças neles com 

grandes palavras feridas, que incendiou o coração dos 

camponeses com seus erros e um desejo por dias 

melhores. Ele os preparou para arriscar e ousar, e os 

levou ao destino deles. 

 

“Quando os inimigos de Lutero”, diz AIzog, “o 

provocaram sarcasticamente por ser uma mão talentosa 

em acender uma conflagração, mas indiferente em 

apagar as chamas, ele publicou um panfleto contra 

‘aqueles que saqueavam e assassinavam camponeses’. 

‘Greve’, disse ele aos príncipes, ‘greve, mata, frente e 

atrás; nada é mais diabólico do que sedição; é um cão 

louco que te morde se você não o destruir. Não deve 

haver sono, nem paciência, nem piedade; eles são os 

filhos do diabo. Tal foi o seu discurso ao agredir os 

camponeses pobres e iludidos, que haviam feito nada 

além de praticamente seguir seus próprios princípios. 

Eles deveriam ser subjugados pela mão forte da 

autoridade e não receberão simpatia nem misericórdia 

de seus vencedores vitoriosos. Calcula-se que cem mil 

homens caíram em batalha durante a Guerra dos 

Camponeses, e por essa imensa perda de vidas, Lutero 

assumiu a responsabilidade’. ‘Eu Martin Lutero’, disse 

ele, ‘derramei o sangue dos camponeses rebeldes; 

porque eu ordenei que fossem mortos. O sangue deles 



está na minha cabeça; mas,’ ele blasfemamente 

acrescentou, 'eu o coloquei sobre o Senhor Deus, por 

cuja ordem eu falei' (Lutero, Table Talk, 276. Eisleben, 

edição)” (Alzog, Universal Church History, III, 221, 

222. Dublin, 1888). 

 

Munzer uma vez realizou uma conferência com Grebel 

e Manz, os líderes Batistas (Bullinger, 

Reformationgeschichte, I. 368); mas nenhum relato dos 

procedimentos chegou até nós. Existe uma carta 

existente que Grebel escreveu sobre o assunto “Como 

mostra a carta de Grebel”, diz Burrage, “ele e seus 

associados não concordaram com Munzer em 

referência ao batismo. Eles não acreditavam no uso da 

espada como ele. Sem dúvida, eles descobriram que 

eles e o Reformador saxão eram muito diferentes. Os 

objetivos de Munzer eram principalmente sociais e 

políticos” (Burrage, Os Anabatistas da Suíça, 89). 

 

Os Batistas negaram distintamente os pontos de vista 

de Munzer. Grebel, em sua carta a ele, depois de 

declarar sua própria posição, ofereceu a Munzer a 

seguinte dica delicada: 

 
Como você se manifestou contra esse batismo infantil, 

esperamos que você não peca contra a palavra eterna, 

sabedoria e ordem de Deus, de acordo com a que 

somente os crentes devem ser batizados e que você se 

recusa a batizar crianças (Cornelius, Geschichte des 

Munserichen Aufruhrs, II. 240-247). 

 



Cornélio, que era católico Romano, admite que os 

Batistas “estavam em oposição oculta a Munzer em 

pontos cardeais”. 

Munzer, sem dúvida, era Luterano. Há provas 

positivas, embora ele às vezes “tenha brincado com os 

sacramentos”, de que ele nunca foi Batista (Erbkam, 

Geschichte der protestantischen Sekten, 494). 

Possivelmente ele negou ao mesmo tempo a 

necessidade do batismo infantil, mas praticou esse rito 

até o fim de sua vida. Não há provas de que ele tenha 

sido rebatizado ou de alguma forma tenha sido 

conectado ao movimento Batista. “Ele não foi 

batizado”, diz Frank, “como sou bem informado” 

(Frank, Chronik, 493b). 

 

No ano de 1523, ele apresentou um livro para a direção 

do serviço de Deus (Munzer, Ordnung und berechnung 

des Teutschen, 6), e neste livro ele prescreve o batismo 

infantil. Em 1525, em uma carta a Oecolampadius, ele 

defende o batismo infantil e mantém sua prática 

(Herzog, Das Leben Job. Oekolampads, I. 302. Basel, 

1843). Que ele nunca foi Batista é bastante claro 

(Sekendorf, Historia Lutheranismi, I. 192; II 13). Frank 

diz: “Ele próprio nunca batizou, como sou informado 

com credibilidade” (Frank, Chronik, clxxiiib) e 

acrescenta que nunca foi Batista. Com esta afirmação, 

os estudiosos modernos concordam (Marshall, The 

Baptists. The Encyclopedia Britannica, III.370, 

Cambridge, 1910). 

 

Pode-se concluir que Munzer era um seguidor e amigo 

de Lutero; ele praticou o batismo infantil até o fim de 



sua vida; ele nunca esteve na prática do Anabatismo; 

ele foi contestado pelos líderes Batistas; sustentava 

pontos de vista doutrinais radicalmente diferentes dos 

Batistas sobre o uso da espada; e ele nunca esteve 

intimamente associado aos Batistas. 

 

Todas as partes parecem ansiosas para se livrar da 

responsabilidade do caso Munster. Os católicos 

Romanos acusam os Luteranos com os distúrbios, e os 

Luteranos em troca atribuem toda a culpa aos 

Anabatistas. Adequava-se aos propósitos de cada parte 

de tornar a descrição dos distúrbios o mais horrível 

possível. Este é apenas mais um exemplo de como a 

classe dominante de todas as épocas escreve a história 

em seu próprio interesse e como até agora conseguiu 

não apenas impor seus pontos de vista sobre a 

inteligência média de seu próprio tempo, mas passá-la 

para o segundo historiadores das idades subsequentes 

(Bax, Ascensão e Queda dos Anabatistas, 173). As 

contas dadas pelos inimigos de uma parte devem ser 

recebidas com cautela. Isso é duplamente verdadeiro 

neste caso, já que os Luteranos estavam tentando se 

proteger dos católicos Romanos, e estavam se 

esforçando para colocar a culpa nos Anabatistas. Os 

Luteranos se tornaram historiadores e escreveram o 

que quiseram, e não havia ninguém para corrigi-los. 

 

A insurreição de Munster teve mais a ver com política 

do que com religião. O sistema feudal há muito 

oprimia as pessoas comuns. O pensamento agora foi 

despertado, princípios que há muito estavam 

adormecidos foram revividos. O homem comum viu 



seus direitos e ele decidiu possuí-los. Buck, muito 

contra sua vontade, reconhece isso. Ele diz: 

 
É preciso reconhecer que o verdadeiro aumento das 

insurreições deste período não deve ser atribuído às 

opiniões das religiões (Buck, A Theological Dictionary, 

20, Article, Anabatistas). 

 

No início do século XVI, podemos ter certeza de que a 

revolta contra o feudalismo não era ideal em todos os 

seus elementos individuais. Seria manifestamente 

insensato esperar que esse seja o caso de seções de 

uma população mais ou menos repentinamente 

lançadas à deriva de suas amarras sociais e 

econômicas. Mas, ao mesmo tempo, não há dúvida na 

mente de qualquer pessoa que estudou seriamente a 

história dos movimentos sociais, de que a maior parte 

daqueles que lotavam a cidade de Munster no ano de 

1534 era infinitamente mais honesta e mais nobre 

personagens na realidade, do que os rufiões 

inescrupulosos do feudalismo moribundo com quem 

estavam em guerra (Bax, Rise and Fall of the 

Anabaptists, 174). Nunca se deve esquecer, como 

costuma ser, que durante todo o período do domínio 

Anabatista de Munster, aquela cidade estava sob os 

perigos de um cerco, e as considerações militares 

tinham que ser mantidas em grande parte em mente. 

Também não deve ser esquecido que, durante a sua 

existência, as tropas do bispo estavam matando a 

sangue frio todos os Anabatistas em que podiam impor 

as mãos (Lindsay, A History of the Reformation, II. 

460). 



Se a insurreição de Munster tivesse sido bem-sucedida, 

seria considerada um dos eventos mais brilhantes da 

história da liberdade humana. Se os Estados Unidos 

tivessem falhado na Guerra Revolucionária, quais 

teriam sido as consequências? Washington teria sido 

chamado de rebelde, e nossa luta pela liberdade 

seduziu. Que houve erros e excessos em Munster, 

ninguém nega, mas que revolução eles não têm? 

Bancroft se referiu lindamente a isso. Ele diz: 

 
A seita plebéia dos Anabatistas, a mesma da Reforma, 

com maior consistência que Lutero, aplicou as doutrinas 

da Reforma às relações sociais da vida e ameaçou o fim 

das artes marciais, domínio espiritual, dízimos e 

vassalagem. O grupo foi pisoteado com reprovações 

sujas e desprezo mais arrogante; e sua história escrita no 

sangue de uma miríade. do campesinato alemão; mas 

seus princípios seguros em sua imortalidade escaparam 

com Roger Williams para Providence; e sua colônia é 

testemunha de que, naturalmente, os caminhos dos 

Batistas eram caminhos de liberdade, prazer e paz 

(Bancroft, History of the United States, II. 459). 

 

Foi alegado que a poligamia foi instituída em Munster. 

Não deve ser esquecido pelo historiador convencional, 

que transborda de indignação com a maldade dos 

Munsteritas ao instituir a poligamia que tais 

representantes credenciados da respeitabilidade 

protestante ortodoxa como Lutero e Melanchthon 

declararam que a poligamia não era contrária ao 

Cristianismo. Isso, é verdade, foi dito pelos ilustres 

Reformadores em questão, a fim de garantir o favor de 

Henrique VIII, da Inglaterra, e do Landgrave de Hesse, 



respectivamente, e eles, juntamente com seus patronos, 

desejariam, sem dúvida, manter como Kautsky sugeriu, 

como uma doutrina de reserva para a conveniência dos 

grandes da terra em caso de emergência (Bax, 

Ascensão e Queda dos Anabatistas, 253). 

 

Os Batistas nunca sustentaram a poligamia de nenhuma 

forma. Os arqueólogos exumaram uma longa lista dos 

escritos dos líderes da insurreição de Munster, e 

verificou-se que seus ensinamentos frequentemente 

divergiam das confissões doutrinárias romanistas e 

luteranas, mas nunca variavam da vida moral a que 

todos os Cristãos são chamados para viver. Seus 

escritos raramente se referem ao casamento; mas 

quando o fazem, é sempre testemunhar o sentimento 

Cristão universal e profundamente enraizado de que o 

casamento é uma união sagrada e inquebrável de um 

homem com uma mulher. Mais ainda, um documento 

foi enviado a nós que presta testemunho dos 

ensinamentos dos Anabatistas na cidade sitiada apenas 

algumas semanas antes da proclamação da poligamia. 

É intitulado Bekentones des globens und lebens gemein 

Christe zu Munster (Cornelius, Die Geschichte des 

Bisthums Munster, 445, 457, 458), e deveria ser uma 

resposta às calúnias circuladas por seus inimigos. Ele 

contém um parágrafo sobre o casamento, que é uma 

afirmação clara e distinta de que o único casamento 

Cristão é a união inquebrável de um homem e uma 

mulher (Lindsay, A History of the Reformation, II. 

464). 

 



Paul Kautsky, depois de apresentar algumas razões 

pelas quais a poligamia foi permitida em Munster, 

destaca ainda: 
 

Essa prostituição não era tolerada dentro dos muros da 

Nova Jerusalém. Com o senso comum dos próprios 

irmãos bastava para tornar isso difícil ou impossível, de 

modo que as mulheres que desejavam viver com a venda 

de seus corpos não tinham alternativa a não ser procurar 

o mercado fora dos muros, em meio às forças da lei e da 

ordem do bispo camponeses. Além disso, um dos 

primeiros editais dos Doze Anciãos era de severidade 

draconiana dirigida contra o adultério e a sedução (Bax, 

Ascensão e Queda dos Anabatistas, 203). 

 

Nenhuma tentativa é feita para defender a poligamia 

em Munster, ou em outro lugar, mas o povo de 

Munster era mais consistente do que Lutero e 

Melanchthon, e eles colocavam todas as salvaguardas 

em torno da santidade do lar. 

 

Depois de tudo o que foi dito sobre os Anabatistas, eles 

não foram os principais responsáveis pela rebelião de 

Munster. Este é um mero episódio de sua história, e só 

ouvimos falar de fontes envenenadas. Os feitos de 

Bockhold e de seus seguidores eram de uma pequena 

minoria e foram detestados pela grande maioria dos 

Batistas. Comparados com a companhia dentro dos 

muros de Munster, o número de irmãos, os chamados 

Anabatistas, era de milhares em unidades (Griffis, Os 

Anabatistas. O Novo Mundo, 657. dezembro de 1895). 

 



Ninguém nega que havia Anabatistas entre o povo de 

Munster, mas a rebelião começou e foi liderada por 

Luteranos (Ten Cate, Gesch der Doopsg. Na Holanda. 

I, 11). A maioria dos líderes era Pedobatista. Gregory e 

Ruter dizem: 
 

Tampouco é apenas cobrar todas as insurreições 

daqueles tempos, seja em Munster ou em outros lugares, 

onde os Anabatistas tinham sociedades, para essa classe 

de pessoas. Os primeiros insurgentes gemeram sob 

severa opressão e pegaram em armas em defesa de seus 

direitos civis. Os Anabatistas parecem mais ter 

aproveitado a ocasião do que ter sido os principais 

impulsionadores (Gregory e Ruter, History of the 

Christian Church, 500). 

 

É certo que os líderes em Munster diferiam 

essencialmente em princípios daqueles que em outros 

lugares tinham o nome de Batistas. Os homens de 

Munster empunhavam a espada; os Batistas se 

distinguiram dos outros Cristãos por se recusarem a 

portar armas. Os homens de Munster sonhavam em 

estabelecer um reino secular; os Batistas olhavam 

sozinhos para o reino espiritual de Cristo. Quem estuda 

imparcialmente a história de Menno Simon e a de John 

of Leyden não negará que as doutrinas e o espírito dos 

dois homens eram totalmente diferentes; e mais 

diferentes são, por exemplo, tanto na doutrina quanto 

no espírito do que Lutero e os católicos Romanos. 

 

Bernhardt Rothmann, um líder, era um Pedobaptista, o 

pregador luterano da Igreja de St. Maurice, em 

Munster. Ele havia sido atraído pelos ensinamentos de 



Lutero desde o início, como aprendemos com sua 

Confissão de 1532 (Detmer, Bernhardt Rothman, 41. 

Munster 1904), e foi a Wittenberg para se familiarizar 

com Lutero e Melanchthon. Ele liderou o movimento 

em Munster antes que muitos Anabatistas parecessem 

estar conectados a ele (Spanheim, Hist. Anab., 12). 

Leia o seguinte: 

 
É certo que os distúrbios na própria cidade de Munster 

foram iniciados por um ministro Pedobatista, cujo nome 

era Bernhardt Rothmann; que ele foi auxiliado em seus 

empreendimentos por ministros da mesma persuasão e 

que eles começaram a provocar tumultos; isto é, ensina 

princípios revolucionários um ano antes de os líderes 

Anabatistas, como eram chamados, visitarem o local. 

Essas coisas os Batistas sabiam e eles falharam em não 

melhorá-los para sua própria vantagem. Eles insistiram 

uniformemente que as doutrinas de Lutero levaram à 

rebelião, e seus discípulos foram os principais 

responsáveis pelas insurreições, e também afirmaram 

que cento e cinquenta mil Luteranos pereceram na 

Guerra Rústica (Fessenden. Encyclopedia of Religious 

Knowledge, 77). 

 

Muitos eram católicos Romanos, e uma parte ainda 

maior não possuía princípios religiosos (Buck, A 

Theological Dictionary, 20). 

 

Alguns historiadores justos e discriminadores 

distinguiram entre os Anabatistas de Minster e os 

Batistas. O Dr. Ludwig Keller diz: 

 



Sempre que, atualmente, o nome “Anabaptista” é 

mencionado, a maioria pensa apenas na seita fanática 

que, sob a liderança de João de Leyden, estabeleceu o 

reino da Nova Jerusalém em Munster. A história das 

idéias religiosas cuja caricatura aparece na comunhão de 

Munster, no entanto, de forma alguma se conecta ao 

início e ao final do pequeno episódio. Havia Batistas 

muito antes da rebelião de Munster, e em todos os 

séculos que se seguiram, apesar das mais severas 

perseguições, houve parte que, como Batistas e 

Menonitas, garantiram uma posição permanente em 

muitas terras. (Keller Preusache Jahrbucher, setembro de 

1882). 

 

D 'Aubigue' diz: 

 
Em um ponto, parece necessário proteger-se contra a má 

compreensão. Algumas pessoas imaginam que os 

Anabatistas dos tempos da Reforma e os Batistas de 

nossos dias são os mesmos. Mas eles são tão diferentes 

quanto possível, há pelo menos uma diferença tão ampla 

entre eles quanto havia entre os episcopais e os Batistas. 

... Tanto pela afinidade histórica. Quanto aos princípios, 

basta examinar as opiniões sociais e políticas dos 

Anabatistas, para ver que os atuais Batistas rejeitam tais 

sentimentos. A própria doutrina dos Menonitas não 

difere essencialmente da de outras comunhões 

Protestantes (Schyn, Historia Christianorum qul In 

Beiglo. Amsterdã, 1728). Um trabalho americano 

popular (Enciclopédia de Fssenden) afirma a diferença. 

Diz, artigo Anabatistas, Os ingleses e holandeses 

Batistas não consideram a palavra como aplicável à sua 

seita. E mais adiante, é apenas justiça observar que os 

Batistas na Holanda, Inglaterra e Estados Unidos devem 

ser considerados como completamente distintos desses 



indivíduos sediciosos e fanáticos mencionados acima; e 

eles professam uma aversão igual a todos os princípios 

de rebelião de um e entusiastas do outro. (D'Aubigne, 

History of the Reformation, I. 9 prefácio). 

 

Poucos escritores deram mais importância ao assunto 

do que os Drs. Ypeij e Dermout, que foram 

especialmente nomeados pelo rei da Holanda para 

examinar os fatos e fornecer um relatório verdadeiro. 

Eles escrevem bastante sobre esse tema e dizem: 

 
Os Anabatistas fanáticos, de quem falamos agora, eram 

originalmente da Alemanha, estavam sob o bispado de 

Speiers, eles, por uma rebelião, manifestaram seu 

descontentamento com a opressão do chamado sistema 

feudal. Isso foi no ano de 1491. Desde então, por sua 

revolta, muitas vezes causaram ansiedade e não deram 

ao governo nenhum problema. Isso continuou até o 

tempo da Reforma; quando esses rebeldes buscavam na 

nova religião um poder aumentado e faziam o uso mais 

vergonhoso dele para promover seus distúrbios de 

assédio. Estes não devem, de maneira alguma, ser 

considerados iguais aos Batistas. Que o leitor tenha isso 

em mente nas declarações que estamos prestes a fazer. 

 

Por muito tempo, eles fazem uma distinção entre os 

Batistas e os turbulentos Anabatistas de Munster. João 

de Leyden é descrito, assim como os homens de 

Munster. Eles declaram que os Batistas e esses 

Anabatistas turbulentos não eram os mesmos. Eles 

procedem: 

 
Vamos agora prosseguir mais detalhadamente para 

observar a defesa dos dignos Batistas. Os Batistas são 



Cristãos Protestantes completamente diferentes dos 

Anabatistas em caráter. Eles eram descendentes dos 

antigos Valdenses, cujos ensinamentos eram evangélicos 

e toleravelmente puros, e que foram dispersos por 

severas perseguições em várias terras, e muito antes da 

época da Reforma da Igreja existir na Holanda. Em sua 

fuga, chegaram lá na última parte do século XII. Nesse 

país e na Flandres, na Holanda e na Zelândia, eles 

viviam como habitantes calmos, sem se intrometer nos 

assuntos da Igreja e do Estado, nas aldeias que 

cultivavam a terra, nas cidades que trabalhavam em 

algum comércio ou se envolviam no tráfego, pelo que 

significa cada um deles foi bem suprido e de maneira 

alguma oneroso para a sociedade. O modo de vida deles 

era simples e exemplar. Nenhum grande crime foi 

conhecido entre eles. Seu ensino religioso era simples e 

puro, e foi exemplificado em sua conduta diária (Ypeij, 

A. en Dermout, 1. J., Geschledenis der Netherlandache 

Hervomke Kerk, 1819. Capítulo sobre Batistas). 

 

Gottfried Arnold, nascido em Annaberg, Saxônia, em 5 

de setembro de 1666, foi professor de História em 

Giessen. Em seu grande livro, que fez uma época na 

História da Igreja, ele diz: 

 
É verdade que esses bons testemunhos (que precisavam 

ser prestados aos Anabatistas por suas doutrinas e vidas) 

não se referem àqueles que na sedição de Munster se 

mostraram tão ímpios e sediciosos. No entanto, é 

manifestamente evidente a partir de muitos 

reconhecimentos públicos que os Catabatistas restantes 

não eram apenas diferentes destes (e não tinham parte 

em seus atos sediciosos), mas também muito 

abominados e sempre no mais alto grau os condenavam 



e os rejeitavam; assim como os próprios adversários de 

seus escritos confessam e testificam que eles, 

especialmente os Menonitas, nunca concordaram com os 

munsteritas (Arnold, Unparteischen Kirchen e Ketzer 

Historie, II. 479). 

A cuidadosa discriminação feita por esses autores é 

digna de consideração. Os Batistas, ou as pessoas 

normalmente chamadas Anabatistas, eram inteiramente 

distintos dessas pessoas furiosas que também eram 

denominadas Anabatistas. Eles não tinham nada em 

comum, exceto que ambas as partes praticavam o 

rebatismo. Os fanáticos de Munster não reconheceram 

o batismo das igrejas Batistas, mas rebatizaram todos 

da mesma forma. Essa semelhança foi a ocasião em 

que os católicos Romanos chamaram os homens de 

Munster de Anabatistas; mas eles também lançaram a 

revolta à porta dos seguidores de Lutero e Zwingli. Os 

Luteranos aproveitaram o ponto de rebatismo e, a fim 

de se purificarem, colocaram toda a insurreição sobre 

os Batistas. Os Batistas tinham pouco a ver com isso. 

Os luteranos eram os historiadores, e os Batistas foram 

até hoje obrigados a arcar com a culpa. 

 

As Guerras Camponesas foram atribuídas aos Batistas, 

embora Munzer, o líder, praticasse o batismo infantil 

até o fim de sua vida. A insurreição de Munster foi 

imputada aos Batistas, embora se opusesse a um 

princípio fundamental mantido por eles, que sob 

nenhuma condição deveria um Cristão carrega armas 

ou de qualquer forma se envolve em um tumulto. Os 

Batistas mantiveram firmemente essa visão antes da 

insurreição de Munster. Grebel e Manz foram 



chamados de “falsos profetas” porque se recusaram a 

se envolver em alianças políticas complicadas (Keller, 

Die Reforma e die alteren Reformationparteien, 40). 

Em uma reunião dos Anabatistas, em janeiro de 1535, 

em Sparendam, quando o Munster os tumultos estavam 

a todo vapor, eram condenados dez a um. Em uma 

grande reunião em Bocholt, na Vestfália, no verão de 

1586, os Batistas repudiaram todo o movimento. A 

Confissão de Fé Schleitheim condenou o uso da espada 

por qualquer Cristão. Os seguidores de Menno até hoje 

não portam armas. 

 

As evidências apresentadas mostram que a insurreição 

de Munster começou antes de 1491 e cresceu devido a 

distúrbios políticos da época; que era a oposição do 

“homem comum” ao antigo sistema feudal de bispos e 

nobres; que se pretendia ser do interesse da liberdade 

humana; que a maioria dos líderes eram seguidores de 

Lutero e não se tornaram Batistas; que havia muitos 

católicos Romanos e muitos sem fé religiosa no 

movimento; que aqueles que foram chamados de 

Anabatistas em Munster tinham opiniões divergentes 

dos princípios comuns dos Batistas regulares do 

período; que os chamados Anabatistas não tinham 

conexão vital com o grande movimento Batista; e se 

essa insurreição tivesse tido êxito glorioso, pois falhou 

miseravelmente, sem dúvida teria sido considerada 

uma das maiores realizações da liberdade humana. 

 

O ato de batismo praticado em Munster não foi motivo 

de controvérsia. Visto que, como se viu, esse não era 

um movimento Batista representativo, mas composto 



em grande parte por luteranos, o ato de batismo em 

Munster não era necessariamente a prática dos Batistas 

do período. Após uma investigação um tanto paciente, 

pode-se afirmar com segurança que a forma comum de 

batismo em Munster era imersão. A evidência é 

apresentada imparcialmente. 

 

A Bekentnesse van Beiden Sacramentem, A Confissão 

de ambos os Sacramentos, assinada por Bernhardt 

Rothmann, John Klopries, Hermann Strapade, Henry 

Roll, Dionysius Vinne e Gottfried Stralen é 

especialmente significativa, a Confissão diz: 

 
O que a palavra doop significa, todo alemão sabe, é 

claro, o significado de doopen (mergulhar) e, 

consequentemente, também de doop e doopsel 

(imersão). Doopen é tanto quanto dizer mergulhar ou 

mergulhar na água, e doopen é tanto quanto dizer um 

esquivar ou borrar com água. Agora, essa palavra doop, 

devido à sua significação natural, pode ser usada em 

todo e qualquer tipo de imersão. Mas, no sentido Cristão, 

não há muito mais do que um tipo de imersão na água 

que pode ser chamado (doop),que é quando uma pessoa 

é mergulhada de acordo com a ordem de Cristo, caso 

contrário, se for feita de uma maneira ou com uma 

intenção diferente da que Cristo e os apóstolos 

praticavam, ela pode literalmente ou naturalmente ser 

chamada (doop), mas pode nunca seja chamado doop no 

sentido Cristão; pois todo mergulho na água é de fato e 

pode ser chamado de doop, mas apenas o que é feito de 

acordo com o mandamento de Cristo é o doop Cristão. 

 

O que é o doop (batismo). . . é uma pequena questão que 

eu seja mergulhado na água. De fato, não é benéfico para 



a alma que a sujeira da carne seja deixada de lado; mas o 

certo anúncio de uma boa consciência a adiar o velho 

homem, deixar de lado a luxúria do pecado e, a partir de 

então, viver em obediência à vontade de Deus — 

depende dessa salvação, e é também isso que é adquirido 

no batismo. 

 

O mergulho, como os apóstolos escrevem, e também 

usado o mesmo, é para ele realizar com esse 

entendimento. Eles também que são imersos nela estão 

para confessar sua fé e, em virtude dessa fé, estão 

dispostos a adiar o velho homem e, a partir de então, 

viver em uma nova conversa; de fato, é nessa condição 

que a imersão deve ser recebida, por todo candidato que 

ele, com o certo anúncio de boa consciência, renovado e 

nascido de novo por meio do Espírito Santo, abandonará 

toda injustiça com todas as obras das trevas, e vai morrer 

para eles. E, consequentemente, o mergulho é um enterro 

do velho homem e um levantamento do novo homem; da 

mesma forma uma porta para a igreja santa e uma 

colocação de Jesus Cristo. 

 

Há quem ... faz do mergulho um sinal de graça; mas isso 

não pode ser provado por nenhuma Escritura, que a 

imersão pretendia ser o verdadeiro símbolo da graça. ... 

Mas, bem, seja assim: deixe a imersão na água ser o 

sinal; sustentamos, no entanto, que a água não traz mais 

nada com ela, mas que é um sinal externo. Mas oramos a 

você, então, qual é a utilidade do sinal, onde a realidade 

que é significada não está presente? Quem dá ou recebe 

o sinal de qualquer coisa sem levar em conta a realidade, 

não é um traidor? O beijo é o sinal de amizade. Judas 

deu o sinal e não tinha a realidade; como ele se saiu? Da 

mesma forma, quando alguém recebe um centavo, aceita 

a faixa certa de seu amigo em sinal de fidelidade, se, de 



fato, ele é considerado falso, não tendo a realidade do 

sinal (que é verdade) em seu coração, querido amigo, o 

que você pensaria de um homem assim? ... e por que 

você valorizaria tal sinal? . . . Por conseguinte, quem 

quer que receba corretamente o sinal externo deve 

certamente trazer consigo a realidade interior; caso 

contrário, o sinal é falso, inútil e indigno de elogios. 

 

Bem, então, para ele breve, e para chegar a uma 

conclusão sobre o que o doop, isto é, dizemos que o 

mergulho é uma imersão na água, que o candidato deseja 

e recebe como sinal de que ele morreu para pecado, foi 

sepultado com Cristo, assim ressuscitou para uma nova 

vida, daí em diante não andar na luxúria da carne, mas 

obedientemente de acordo com a vontade de Deus. 

Aqueles que assim pensam e assim confessam, devem 

mergulhar o mesmo; e eles também são mergulhados 

corretamente e, portanto, certamente recebem perdão dos 

pecados durante o mergulho, e também admissão na 

igreja sagrada e a imposição de Cristo. E isso acontece 

com a pessoa mergulhada, não em virtude da imersão, 

nem ainda por causa da fórmula empregada: “Eu te 

imergo” etc. etc., nem por causa da fé dos pais e de seus 

votos e fianças não convidados — chega a ele através do 

seu conhecimento de Cristo, sua própria fé, e por causa 

de seu próprio livre arbítrio e coração, através do 

Espírito Santo, ele adia as concupiscências da carne e 

põe em Cristo. E é isso brevemente doop é e a quem 

deve e pode ser administrado de maneira útil. 

 

... Depois disso, esse portal foi destruído e aberto a 

todos, a santa igreja, também foi profanada e ferida; e é 

de se esperar que a própria igreja sagrada também nunca 

seja capaz de alcançar sua glória, a menos que o portão 

seja construído e seja julgado e limpo de todas as 



abominações (Bouterwek, Zur Literatur e Geschichte der 

Wiedertaufer, 6-8). 1864). 

 

O original da Confissão não está à mão e pode-se 

argumentar com lucro se a frase “borrifada em água” 

faz parte do documento original. Essa frase parece 

estar totalmente fora de harmonia com o argumento e o 

espírito da Confissão e pode ser considerada um 

glossário. É uma pergunta interessante e uma 

comparação com o manuscrito original, se puder ser 

encontrada, pode esclarecer a questão. Muito cuidado 

deve ser tomado na autenticação de manuscritos; e 

nenhum requer consideração mais precisa do que 

aqueles que tratam da história Anabatista. 

 

Deve-se notar, no entanto, que, na Confissão, “borrifar 

com água” não é “reconhecido lado a lado com 

imersão como batismo válido”, mas que a definição é 

dada como possível para o doop então usado. Somente 

a imersão é reconhecida pela Confissão como a forma 

adequada de batismo entre os Cristãos. “Podemos dizer 

que o batismo é uma imersão na água”, corre a 

Confissão, “que o batizado solicita e recebe como um 

verdadeiro sinal de que ele morreu para o pecado”. 

 

Ao falar da Confissão, o Dr. Jesse B. Thomas 

realmente observa: 

 
Parece incrível que a clara distinção entre a significação 

etimológica mais ampla da palavra doopen e seu uso 

exclusivo, acompanhada de explicações tão 

elaboradamente detalhadas de seu uso específico, possa 

ter sido simultaneamente repudiada pela substituição 



voluntária na prática das modificações ilegítimas 

condenadas em isto (The Western Recorder, 1898). 

 

Neste ponto de mergulhar, o Dr. Keller diz: 

 
A imersão (eintauchung) na água foi por todos os meios 

um sinal da morte do velho homem. A própria natureza 

do batismo que eles poderiam conceber nada mais; 

portanto, para eles, o batismo de crianças sem 

inteligência, sem pensamento e sem palavras, lhes 

parecia uma blasfêmia abominável e a fonte da 

destruição de toda a apostasia da igreja sagrada (Keller, 

Geschichte der Wiedertaufer, p. 132). 

 

Heath, o escritor inglês dos Anabatistas, é igualmente 

claro neste ponto. Ele diz: 

 
A “Confissão de ambos os sacramentos” descreve o 

batismo como um mergulho ou mergulhando 

completamente na água, pois somente sob essa forma 

pode ser mencionado como sepultado com Cristo 

(Heath, The Anabaptists, 147, 148). 

 

Cornelius, o escritor católico Romano, diz que 

Rothmann sustentou: 

 
O batismo é o sinal através do qual exibimos a passagem 

da morte para a vida; como a passagem pelo Mar 

Vermelho foi para os filhos de Israel da graça de Deus, é 

para nós um sinal claro da graça de Deus ser batizado na 

água em nome do Pai, Filho e Espírito Santo (Cornélio, 

Geschichte des Munsterischen Aufrubrs, I. 132). 

 



Assim falam os estudantes eruditos dos Anabatistas, e 

eles sustentam que a prática dos Anabatistas de 

Munster estava diminuindo. Há um exemplo registrado 

de um batismo em Munster. Heath diz: “Em 5 de 

janeiro de 1534, dois holandeses chegaram a Munster, 

apóstolos enviados por Jan Matthysz. Eles usaram as 

palavras: ‘Arrepende-se que o reino dos céus está 

próximo’, que denunciavam a ira de Deus sobre todos 

os tentadores e derramadores de sangue, que pediram 

aos crentes em Munster para serem batizados e 

formarem uma verdadeira comunidade, na qual 

deveriam ser iguais e ter todas as coisas em comum, 

dificilmente podem ser duvidados. Rothmann, 

Klopries, Vinne e Stralen foram batizados, e, com Roll, 

foram designados para batizar outros. O rito foi 

realizado na casa de Rothmann e, a julgar pelos termos 

da Confissão, foi provavelmente por imersão. Em oito 

dias, já havia mil pessoas batizadas em Munster. De 

seu estado de espírito, deixaram esse registro: ‘No dia 

em que Deus nos despertou para que fôssemos fiéis ao 

batismo, derramava-se um espírito, um amor fraterno, 

subindo à maré’. E de sua consagração, eles dizem: 

‘Tudo o que encontramos, dia após dia, que Deus 

deseja entre nós, o que fazemos, custa o que for 

possível’”. (Heath, The Anabaptists, 160). 

 

Vimos em outro lugar que os Anabatistas estavam 

acostumados a praticar mergulho em suas casas. O Dr. 

Urbanus Rhegius escreveu um livro furioso, de 

Wittenberg, em 1535, contra os Anabatistas de 

Munster. O prefácio do livro foi de Martin Lutero. Ele 



designa o terceiro artigo dos Anabatistas como um 

erro. Ele diz: 

 
III. O erro de Munster do santo batismo. Em 1 Pedro 3. 

lemos que o batismo salva, através do qual obtemos o 

convênio de boa consciência para com Deus. Isso exige 

a morte da carne e todas as boas obras. Onde não há fé, 

não há boa obra, o resultado é que a fé é necessária para 

o batismo. Então segue-se que somente os verdadeiros 

crentes podem ser batizados, Romanos 6. 

 

Gálatas 3; 1 Pedro 3; Atos 2, 8, 10, 16, 22. A consciência 

e a fé devem preceder, o que não é verdade para as 

crianças, por conseguinte, elas não são corretamente 

batizadas. Portanto, deve-se ser batizado corretamente, 

se entender e crer. Por isso, arrastam o ridículo batismo 

sagrado e comparam o batismo da criança, embora os 

mergulhem na água (inns wasser stekt), ao batismo de 

gatos e cães e dizer que é zombaria e brincadeira de 

criança (Rhegius, Widderlegung der Munsterischen 

newen Valentinaner. Wittenberg, 1585). 

 

Christopher Andreas Fischer, 16O7 D.C., comentando 

este artigo da Confissão de Munster, diz: 

 
O batismo na água não é nada, mas o batismo que é a 

morte da carne salva. O batismo da criança é um batismo 

de gato e cachorro, apesar de mergulharem na água (ins 

wasser steckt) e é um ridículo e brincadeira de criança 

(Fischer, Vier e Funffzig Exhebliacke warumb die 

Wiedertaufer, 7). 

 

A forma de batismo que os inimigos dos Anabatistas 

praticavam era imersa e os sujeitos eram crianças. A 



forma de batismo entre os Anabatistas era mergulho e 

os sujeitos eram crentes adultos. Os Anabatistas 

falaram um pouco do batismo de crianças como nada 

melhor que o batismo de um gato ou cachorro. Note-se 

que o ato do batismo foi iminente. Esta foi sem dúvida 

a forma de batismo praticada pelos Anabatistas de 

Munster. Nada pode ser mais claro do que isso. Se, 

portanto, podemos confiar na afirmação de Bouterweg 

e no relato contemporâneo de Rhegius, que dá as 

palavras dos Anabatistas, então os Anabatistas de 

Munster estavam praticando mergulhar. 

 

Rhegius argumentou que alguém assim batizado 

possuía o novo nascimento, ou banho de água, e 

deveria, portanto, ser batizado. E então segue a 

passagem: 

 
É Deus quem nos regenera jovens e velhos. Nosso 

conhecimento e trabalho não podem realizá-lo, mas a 

graça do Espírito Santo. O mesmo pode funcionar tanto 

na criança pequena quanto no homem maduro, como 

vemos em João Batista, Lucas 1. 

 

Uma criança pode ter tudo o que é necessário para o 

batismo. Pode-se mergulhá-lo na água (ins wasaer 

tuncke) ao mesmo tempo citar a Palavra de Deus. 

 

O argumento de Rhegius é forte. Como os Anabatistas 

alegavam que apenas os adultos deveriam ser batizados 

na água; então ele acha que o batismo trará a mesma 

bênção para as crianças. Este argumento é 

irresponsável de que a imersão era a prática de 

Munster. Rhegius estava bastante disposto a que os 



Anabatistas mergulhassem em adultos; se os 

Anabatistas permitiriam mergulhar as crianças. 

 

A visão de João de Leyden sobre a forma do batismo 

foi preservada por Hermann Kerssenbrock. Este 

escritor sabe apenas o que é mau dos Anabatistas e o 

que é bom de seus oponentes. Mas ele diz diretamente 

que João de Leyden praticou rebatismo (Kerssenbrock, 

Historia belli Monasteriensis, 15). 

 

O testemunho estabelece o fato de que os chamados 

Anabatistas de Munster estavam na prática de 

mergulhar. 
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CAPÍTULO XIV 

 

AS IGREJAS BATISTA BRITÂNICAS 

 
A Declaração Dos Historiadores — Thomas Crosby — B. Evans 

— Adam Taylor — Robert Barclay — David Masson — As 

Primeiras Igrejas Na Grã-Bretanha — Trabalho Missionário — 

As Perseguições — Os Primeiros Batistas Britânicos — Davis 

Crosby — Imersão — Richards Na Palavra De Gales — Bede e 

Outros Historiadores — St. Patrick Na Irlanda — Imersão e 

Ceia Do Senhor — Austin — Os Saxões — Uma Tentativa De 

Converter Os Britânicos Em Visões Católicas Romanas — As 

Diferenças — Batismo Infantil — A Primeira Instância Do 

Batismo Infantil — Leis Promulgadas — Os Paulicianos Na 

Inglaterra — Igreja Hill Cliffe — Thomas Walden — As 

Opiniões Dos Lollards — William Tyndale — Goadby — Walter 

Lollard — John Wyclif — Suas Opiniões Sobre O Batismo — 

Thomas Walden — As Opiniões Dos Lollards — William Tyndale 

 

A existência de pessoas e princípios Batistas na 

Inglaterra, que remonta a períodos remotos, conforme 

relatado pelos historiadores, é extraordinariamente 

clara e convincente. 

 

Thomas Crosby começou o primeiro volume de sua 

história dos Batistas ingleses em 1738, com a história 

de John Wyclif. 

 

Este foi o ponto em que Neal iniciou sua História dos 

Puritanos. Aparentemente, Crosby não tinha, na época 

em que começou a escrever, aprofundar o assunto. 

Casara com uma filha do célebre Benjamin Keach, era 

diácono Batista e lecionava em uma escola particular 

em Southwark. Seu cunhado, Sr. Benjamin Stinton, 



reunira material para uma história Batista inglesa. No 

momento de sua morte, ele havia terminado apenas a 

Introdução, que era um relato de Batistas estrangeiros, 

no qual os remontava aos tempos dos apóstolos. 

 

Stinton morreu e o material chegou às mãos de Crosby, 

que não tinha intenção de escrever uma história. 

Depois de tentar em vão induzir outras pessoas a 

empreender esse trabalho, Crosby escreveu a história. 

 

O início, por Crosby, de sua história dos Batistas 

ingleses com Wyclif, e as declarações que ele faz em 

relação ao “reavivamento da imersão”, levaram a 

equívocos na mente de alguns. Houve muita discussão 

entre os Batistas ingleses em relação ao administrador 

do batismo, e Crosby conta como certos Protestantes 

ingleses eram a favor de reviver a antiga prática de 

imersão, no tempo de James I., e novamente em 1633. 

 

Tudo isso teve um efeito confuso sobre alguns leitores. 

Sua história foi imediatamente atacada pelos 

Pedobatistas e criticada pelos Batistas. O Rev. John 

Lewis, um clérigo da Igreja da Inglaterra, em Kent, 

escreveu contra Crosby longamente. Ele publicou um 

volume intitulado “Uma Breve História dos 

Anabatistas Ingleses” e, além disso, ele deixou em 

forma de manuscrito, em muitos volumes, suas 

pesquisas sobre os Batistas na Inglaterra (Rawlinson 

MSS. C. 409. Bodleian Library). Violento e venenoso, 

mas ele reuniu muitas informações valiosas sobre os 

Batistas. Crosby respondeu ao Sr. Lewis com espírito. 

Ele disse: “Havia muitos Anabatistas e eruditos antes 



do ano de 1600” (Crosby, uma breve resposta ao 'Rev. 

Mr. John Lewis, 20. Londres, 1738). 

 

Essas críticas levaram Crosby a abordar todo o assunto 

e a fazer algumas investigações originais. Esses 

estudos levaram a seu segundo e subsequentes 

volumes. 

 

Se havia dúvida quanto ao significado de Crosby no 

primeiro volume, não havia no segundo. Ele é forte e 

claro. No primeiro volume, ele rastreia os Batistas 

através de fontes estrangeiras até os apóstolos, no 

segundo volume ele faz uma linha de sucessão em 

inglês. Nenhum defensor da sucessão da igreja exigiria 

uma declaração mais forte. Ele diz: 
 

Esse grande profeta João teve uma comissão imediata do 

céu, Lucas 3:2, antes de entrar na administração real de 

seu cargo. E como os Batistas ingleses aderem 

estreitamente a esse princípio, que João Batista foi por 

ordem divina, o primeiro comissionado a pregar o 

evangelho e batizar por imersão aqueles que o recebem; 

e que essa prática tenha sido mantida e continuada no 

mundo até os dias atuais; portanto, pode não ser 

impróprio considerar o estado da religião neste reino; 

sendo acordado por todas as mãos que a plantação do 

evangelho aqui era muito cedo, mesmo nos dias dos 

Apóstolos (Crosby, Uma História dos Batistas, II. ii). 

 

Crosby faz um esboço da preservação da imersão 

desde os dias de Cristo até o início do século XVII. Em 

nenhum lugar ele sugere que qualquer igreja Batista na 

Inglaterra tenha mudado sua prática de aspersão para 



imersão. Ele pressupõe durante todo o tempo que os 

Batistas praticavam imersão o tempo todo. Ele se 

esforça para apontar que os Anabatistas continentais 

praticam imersão. Ele acreditava que a imersão era 

praticada continuamente na Inglaterra desde o tempo 

em que “o evangelho foi pregado na Grã-Bretanha logo 

após a morte de nosso Salvador” (II. 9). Ele diz, ao 

falar das opiniões de Wyclif: “Observarei ainda mais 

que a prática de imersão ou mergulho no batismo 

continuou na igreja até o reinado de Tiago I., ou por 

volta do ano 1600” (II. Xlvi). Por igreja, ele 

evidentemente quis dizer a Igreja da Inglaterra, desde 

que ele também diz: “Essa imersão continuou na Igreja 

da Inglaterra até cerca de 1600”. “No entanto”, ele diz 

ainda, “havia alguns que não estavam dispostos a se 

separar dessa prática louvável e antiga” (II. Iii). Ele 

cita com grande aprovação Sir John Floyer, que diz: 

“A era que praticou a aspersão na Inglaterra começou 

em 1644, e até o presente ano são 77 anos” (Floyer, um 

ensaio para restaurar a imersão de bebês, 61. Londres, 

1722) Mais uma vez, Floyer diz: “O Dr. Lightfoot 

escreveu por volta de 1644, quase na época em que a 

aspersão foi introduzida” (Ibid, 33). Esse é o 

testemunho de Crosby sobre a existência de Batistas na 

Inglaterra. 

 

Não menos importante é a declaração de B. Evans, que 

escreveu uma história importante dos Batistas ingleses. 

Ele diz: 

 
A verdadeira origem daquela seita que adquiriu a 

denominação de Anabatistas ao administrar novamente o 



ritual do batismo àqueles que voltam para sua 

comunhão. ... está escondido nas profundezas remotas da 

antiguidade e, consequentemente, é extremamente difícil 

de ser verificado (Mosheim, IV. cent, xvi. cap. iii. 429). 

Ninguém familiarizado com os registros do passado 

pode duvidar disso. Todos os fatos da história colocam a 

verdade além de qualquer disputa. Vi o suficiente para 

me convencer de que os atuais dissidentes ingleses, que 

disputam a suficiência das Escrituras, e que a 

liberalidade cristã primitiva julga seu significado, podem 

ser encontrados em manuscritos autênticos. os não-

conformistas, os Puritanos, os Lollards, os Vallenses, os 

Albigenses, e eu suspeito, através dos Paulicianos e 

outros, dos apóstolos (Robinson, Claude de Turim, II. 

53). Dissidentes da igreja popular nos primeiros tempos, 

obrigados a abandoná-la da crescente corrupção de suas 

doutrinas e costumes, foram encontrados em toda parte. 

Os homens da vida e da doutrina apostólica defendiam a 

simplicidade da igreja e a liberdade do rebanho Cristo, 

em meio a um grande perigo. O que a caneta deixou de 

fazer, a espada do magistrado efetuou. Os Novacianos, 

os Donatistas e outros que os seguiram são exemplos. 

Eles disputavam a independência da igreja; eles 

exaltaram a Palavra divina como o único padrão de fé; 

eles mantinham a pureza essencial da igreja e a 

necessidade de uma vida santa brotando de um coração 

renovado. Extinta pela espada, não pelo Espírito — suas 

igrejas quebradas e dispersas — após anos de paciente 

sofrendo com a seita dominante, a semente que eles 

espalharam brotou em outras terras. A verdade nunca 

morre. Sua vitalidade é imperecível. Nos resíduos 

selvagens e solidez da Europa e África, cresceu. Uma 

sucessão de homens capazes e intrépidos ensinou os 

mesmos grandes princípios, em oposição a uma igreja 

estatal corrupta e abastada, que distinguia os modernos 



não conformistas ingleses; e muitos deles ensinaram 

essas visões peculiares das ordenanças Cristãs que são 

especiais para nós como Batistas. Além de toda dúvida, 

essas visões foram inculcadas pelos Paulicianos, pelos 

Valdenses primitivos e por seus irmãos. Sobre a Europa, 

eles foram dispersos e seus convertidos foram muito 

numerosos, muito antes da Reforma lançar sua luz nas 

trevas da Europa (Evans, The Early English Baptist, I. 1. 

2). 

 

Adam Taylor, historiador dos Batistas Gerais Ingleses, 

diz: 

 
Mas podemos ser autorizados a declarar alguns fatos, 

que provarão que, em todas as épocas da igreja, houve 

Batistas, que se uniram de todo coração ao primeiro 

Batista, João, ao apontar os pecadores “para o Cordeiro 

de Deus, que tira o pecado do mundo” (Taylor, História 

dos Batistas Gerais em Inglês, I. 1. 2). 

 

Estes são os historiadores mais importantes que 

escreveram sobre a história Batista Inglesa. Não é 

menos interessante notar que historiadores que não são 

Batistas dão grande antiguidade aos Batistas da 

Inglaterra. Barclay, um Quacre, que escreveu um livro, 

no qual ele trata amplamente os Batistas, diz: 

 
Como mostraremos depois, a ascensão dos Anabatistas 

ocorreu muito antes da fundação da Igreja da Inglaterra, 

e essas também são razões para acreditar que, no 

continente Europeu, pequenas sociedades ocultas, que 

mantinham muitas opiniões dos Anabatistas, existiam 

desde os tempos dos apóstolos. No sentido da 

transmissão direta da verdade divina e da verdadeira 



natureza da religião espiritual, parece provável que essas 

igrejas tenham uma linhagem de sucessão mais antiga 

que a Igreja Romana (Barclay, The Inner Life of the 

Religions Societies of the Commonwealth, 12) 

 

O testemunho do professor David Masson, da 

Universidade de Edimburgo, é importante porque ele 

deu ao assunto atenção crítica. Ele diz: 

 
Os Batistas eram de longe os mais numerosos dos 

sectários. Seus inimigos (Featley, Paget, Edwards, 

Baillie etc.) gostavam de segui-los até os Anabatistas 

anarquistas alemães da Reforma; mas eles próprios 

reivindicaram uma origem superior. Eles sustentavam, 

como ainda fazem os Batistas, que na igreja primitiva ou 

apostólica o único batismo praticado ou ouvido falar era 

uma imersão na água; e sustentaram ainda que o batismo 

de crianças era uma das corrupções do Cristianismo 

contra as quais houve um protesto contínuo por espíritos 

puros e avançados em diferentes países, em épocas 

anteriores à Reforma de Lutero, incluindo alguns dos 

Wyclifitas Ingleses, embora o protesto pode ter sido 

repetido de maneira mais alta, e com misturas selvagens, 

pelos Anabatistas alemães que deram a Lutero tantos 

problemas (Masson, A vida de Milton, V. 146-149. 

Londres, 1871). 

 

Assim, escritores Batistas comuns são reforçados por 

historiadores eminentes que não são Batistas, mas que 

investigaram a história dos Batistas ingleses. Todos 

concordam em dar uma grande antiguidade aos 

Batistas, e alguns deles atribuem uma antiguidade a 

eles, chegando aos dias dos apóstolos. 

 



As primeiras igrejas plantadas na Grã-Bretanha foram 

igrejas Batistas. “A prevalência de Batistas na Grã-

Bretanha”, diz o Dr. R. B. C. Howell, “desde os 

primeiros tempos e em pequeno número, será 

questionada por ninguém que esteja familiarizado com 

a história religiosa da terra de nossos pais” ( Howell, 

Os Primeiros Batistas da Virgínia). 

 

A tradição é que o evangelho foi pregado na Grã-

Bretanha na era apostólica (Collier, História 

Eclesiástica da Grã-Bretanha, I. 27); embora seja difícil 

determinar quem o carregou até lá. O historiador 

católico Romano Lingard, que tenta de todas as 

maneiras questionar o progresso inicial do 

Cristianismo na Grã-Bretanha, é obrigado a admitir 

que nos tempos apostólicos “as doutrinas Cristãs eram 

silenciosamente disseminadas entre os nativos” 

(Lingard, The Anglo-Saxon Church , I. 2. Londres, 

1858). Vemos a luz do mundo brilhando, mas não 

vemos quem a acendeu. Gildas, o cronista britânico 

mais antigo, diz: “Enquanto isso, essas ilhas, duras 

com frio e geada, e em uma região distante do mundo, 

distante do sol visível, recebiam os raios de luz, isto é, 

os santos preceitos de Cristo, o verdadeiro Sol, 

mostrando ao mundo inteiro seu esplendor, não apenas 

do firmamento temporal, mas da altura do céu, que 

supera tudo temporal, como a última parte, como 

sabemos, do reinado de Tibério César, por quem sua 

religião foi propagada sem impedimentos e a morte 

ameaçada para aqueles que interferiram com seus 

adeptos” (Gildas, The Works, 302). 

 



Os missionários se multiplicaram rapidamente. As 

superstições do povo cederam e as pessoas comuns 

aceitaram com alegria a Palavra. Lúcio se converteu 

em 180. Foi o primeiro rei a receber o batismo (Bede, 

História Eclesiástica da Inglaterra, 10) .Ele e seu povo 

foram batizados em uma profissão de fé (Fox, 

Martyrology, I. 1381), É geralmente consenso que, 

nesse período, muitos templos pagãos foram 

transformados em edifícios para a adoração ao 

verdadeiro Deus. A religião se espalhou tão 

maravilhosamente que Justin Mártir disse: 

 
Não existe nação; seja de bárbaros ou Gregos, ou de 

qualquer outro nome, como quer que sejam chamados; 

se eles vivem em carroças, ou sem casas, ou em tendas, 

entre as quais não são feitas orações, e graças a ofertas 

oferecidas ao Pai e Criador de todos, através do nome de 

Jesus crucificado. 

 

Sob Diocleciano, por volta do ano 300, os Cristãos 

britânicos sofreram uma perseguição feroz. Seus livros 

e igrejas foram queimados, e muitos deles foram 

mortos. “Deus, portanto, que desejou que todos os 

homens fossem salvos, e que chama os pecadores não 

menos do que aqueles que se consideram justos, 

ampliou sua misericórdia para conosco e, como 

sabemos, durante a perseguição acima mencionada, 

que a Grã-Bretanha não totalmente envolvido pelas 

sombras escuras da noite, ele, por seu próprio dom 

gratuito, acendeu entre nós luminares brilhantes de 

santos mártires, cujos locais de sepultamento e 

martírio, se eles não tivessem, por nossos múltiplos 

crimes, sido interferidos e destruídos pelos bárbaros, 



que acenderam na mente dos espectadores nenhum 

pequeno fogo da caridade divina” (Gildas, The Works, 

303). “A quem devo considerar mártires Batistas”, diz 

Crosby, “até que os Pedobatistas me convencer do 

contrário” (Crosby, História dos Batistas Ingleses, II. 

xiv). 

 

Esses primeiros Cristãos eram Batistas? Crosby não faz 

nenhuma qualificação. Ele diz: 

 
Agora, nesta investigação, tantas coisas me ocorreram, e 

trazem mais do que uma probabilidade, que os primeiros 

Cristãos Ingleses foram Batistas. Não pude, portanto, 

passar por um fato tão material a seu favor. E como não 

pode ser colocado onde pertence, eu o fixei como 

prefácio a este segundo volume (Crosby, II. Ao leitor). 

 

Mais adiante, ele diz: 

 
A verdadeira doutrina Cristã, e a forma de culto, 

conforme entregue pelos apóstolos, foi mantida na 

Inglaterra, e o governo e as cerimônias Romanas 

resistiram zelosamente até os saxões entrarem na Grã-

Bretanha, por volta do ano 448. Durante esse período, 

não há menção de qualquer batização na Inglaterra, mas 

apenas pessoas adultas. E a partir desse silêncio da 

história, tocando o batismo de crianças na Inglaterra; dos 

bretões que se diz manter tão estritamente as Escrituras 

sagradas, na doutrina e nas cerimônias; em que não há 

menção ao batismo de crianças; e dos relatos daqueles 

que foram batizados que mencionam expressamente sua 

fé e conversão, os Batistas ingleses concluíram, que não 

havia tal prática como batizar de crianças na Inglaterra 

nos primeiros trezentos anos após o recebimento do 



Evangelho, e certamente ele teria uma tarefa muito 

difícil que deveria se comprometer a provar que havia 

(II. xii) 

 

Davis, o historiador Batista galês, diz: 

 
O batismo infantil estava em voga muito antes dessa 

época (600 D.C.) em muitas partes do mundo, mas não 

na Grã-Bretanha. As ordenanças do Evangelho foram 

então administradas exclusivamente lá, de acordo com o 

modo primitivo. O batismo por imersão, administrado 

àqueles que professavam arrependimento para com Deus 

e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, os Cristãos galeses 

considerado o único batismo do Novo Testamento. Esse 

foi o sentimento unânime deles como nação, desde o 

momento em que a religião cristã foi adotada por eles, 

em 62, até um período considerável depois de 600 

(Davis, History of the Welsh Baptists, 14). 

 

Não há dúvida de que o batismo foi realizado por 

imersão. A palavra original entre os britânicos para 

batizar significa mergulhar (Richards, Um discurso 

simples e sério sobre o batismo. Lynn, 1793). Um 

exemplo de batismo é dado pelo historiador católico 

Romano Bede. Ele diz: 

 
Os dias sagrados da Quaresma também estavam 

próximos, e eram tornados mais religiosos pela presença 

dos sacerdotes, na medida em que as pessoas que eram 

instruídas por sermões diários, recorriam à multidão para 

serem batizadas; pois a maior parte do exército desejava 

admissão no salvamento de água; uma igreja foi 

preparada com galhos para a festa da ressurreição de 

nosso Senhor, e assim montada naquele acampamento 



marcial, como se fosse uma cidade. O exército avançou, 

ainda molhado com a água batismal; a fé do povo foi 

fortalecida; e enquanto o poder humano já havia sido 

desesperado, a assistência divina agora era invocada 

(Bede, 31). 

 

Pelo espaço de quarenta anos, o notável St. Patrick, um 

britânico nascido, pregou extensivamente entre os 

irlandeses, escoceses e britânicos. A época de seu 

nascimento, mesmo o século em que ele nasceu, é 

desconhecida. Provavelmente foi o fim do quarto 

século. 

 

Nenhum dado específico pode ser fornecido sobre suas 

crenças. No entanto, pode-se afirmar positivamente 

que ele não era católico Romano (Nicholson, St. 

Patrick. Dublin, 1868); e que ele aproximou em muitas 

coisas as doutrinas dos Batistas. Cathcart (antigas 

igrejas britânicas e irlandesas. Filadélfia, 1894) 

argumenta longamente e com muita habilidade que ele 

era Batista. Ele não se apegou à idéia Católica Romana 

de governo da igreja e ordenou um ou mais bispos em 

todas as igrejas (Nennius, Historia Britorium, 3, 54). 

Ele não acreditava no purgatório (Hart, registros 

eclesiásticos da Inglaterra, xxii). 

 

No que diz respeito à forma do batismo, Patrick 

praticou imersão em uma profissão de fé. Diz-se que 

durante sua vida imergiu cento e vinte mil pessoas. Ele 

batizou Hercus, um rei, na fonte Loigles, e milhares de 

outros naquele dia (Todd, vida de Patrick, 449). 

 



Suas opiniões sobre o assunto da Ceia do Senhor eram 

igualmente meritórias. Sedulius, um irlandês, que 

floresceu no século V, nos diz (Comentário de 1 Co 

11), que nosso senhor deixou “o memorial para nós, 

assim como uma pessoa que se distancia deixa um 

sinal para quem ele ama, e, com a frequência que ele 

vê, pode recordar seus benefícios e amizade” (Hart, 

Ecclesiastical Records, xvii). Ele também fala dos 

elementos da comunhão como “a carne doce da 

semente de trigo e a adorável bebida da videira 

agradável”. A Ceia do Senhor foi tomada nos dois 

tipos, e não houve menção à transubstanciação. 

 

No ano de 597, Gregório Magno enviou Austin, ou, 

como às vezes é chamado, Agostinho [de Cantuária], à 

Grã-Bretanha para converter os Saxões. Gregory, 

quando um monge viu alguns jovens Aaxões de 

cabelos louros, e quando perguntou a eles de que país 

eles vieram, eles responderam da terra dos Angles, mas 

Gregory achou que deveriam ser mais apropriadamente 

chamados anjos. Ele estava ansioso para fazer uma 

jornada missionária para esse povo, mas ele era tão 

popular em Roma que foi criado para a sede papal. No 

entanto, ele não desistiu de seu querido projeto de 

converter os Saxões. Ele não pôde ir, mas persuadiu 

Austin a empreender a missão, e Austin chegou ao país 

no ano indicado acima. Austin deveria oferecer a eles 

os termos mais liberais e permitir que mantivessem 

todas as suas práticas anteriores, caso se submetessem 

ao batismo. Ele não deveria destruir os templos pagãos; 

apenas para remover as imagens de seus deuses, lavar 

as paredes com água benta, erguer altares e depositar 



relíquias nelas, e assim convertê-las em igrejas Cristãs; 

não apenas para poupar as despesas de novos, mas para 

que as pessoas pudessem facilmente prevalecer a 

frequentar os locais de culto aos quais estavam 

acostumados. Gregory o instruiu ainda mais a 

acomodar os serviços do culto Cristão, tanto quanto 

possível, aos pagãos, para que o povo não se assuste 

com a mudança; e, em particular, ele o aconselhou a 

permitir que os Cristãos convertidos, em certas festas, 

matassem e comessem um grande número de bois para 

a glória de Deus, como haviam feito anteriormente 

para a glória do diabo (Henry, The History of Grã-

Bretanha, III. 194. Londres, 1800).  

 

Austin teve sucesso; o rei e grande número do povo 

foram convertidos em seus pontos de vista e batizados. 

Eles chegaram tão rápido que se diz que ele havia 

batizado dez mil por imersão em um dia no rio Swale 

(Fuller, Church History of Britain, I. 98). 

 

Depois de seu sucesso com os Saxões, Austin voltou 

sua atenção para os Cristãos britânicos para trazê-los, 

se possível, à sujeição ao papa. Os Cristãos nativos não 

reconheceram a supremacia de Roma. Eles não 

praticaram o batismo infantil. Essas e outras perguntas 

deixaram perplexo o Austin. Como ele não foi capaz 

de determinar as perguntas, ele escreveu Gregory, que 

lhe deu as instruções necessárias (Bede, Ecclesiastical 

History, 45). 

 



Finalmente, foi acordado que Austin deveria se 

encontrar com representantes dos Bretões. Na 

conferência que se seguiu, Austin lhes disse: 

 
Você age em muitos detalhes contrários ao nosso 

costume, ou melhor, ao costume da igreja universal, e, 

no entanto, se você concordar comigo nesses três pontos, 

a saber, manter a Páscoa no devido tempo; administrar o 

batismo, pelo qual nascemos de novo para Deus, de 

acordo com o costume da santa Igreja Apostólica 

Romana; e em conjunto conosco pregamos a palavra de 

Deus à nação inglesa; toleraremos prontamente as outras 

coisas que você fizer, embora contrário ao nosso 

costume. Eles responderam que não fariam nada disso, 

nem o receberiam como arcebispo; pois eles alegaram 

entre si: “Se ele não se levantar agora, quanto mais nos 

condenará, sem valor, se começarmos a estar sujeitos a 

ele” (Bede, História Eclesiástica, 71). 

 

Austin afirmou que havia muitas diferenças entre os 

católicos Romanos e os Cristãos britânicos, e os 

britânicos afirmaram que não estavam sujeitos a Austin 

e não o receberiam como arcebispo. Eles diferiam no 

assunto do batismo. Os Bretões não batizaram à 

maneira da Igreja Romana. Como não houve diferença 

entre eles no ato do batismo, pois todas as partes 

praticavam imersão, deve ter sido sobre os assuntos do 

batismo. Não há provas de que os britânicos pratiquem 

o batismo infantil. Fabyan, um antigo escritor católico 

Romano, explica o que Bede quis dizer com “batismo 

de acordo com o costume da Santa Igreja Apostólica”. 

Fabyan diz sobre Austin: 

 



Então ele disse ao: Pecados que você não concorda com 

minhas mansões, geralmente concorda comigo 

especialmente nas coisas. 

 

A primeira é que você mantenha o dia da Páscoa no 

prazo e tempo de quatro meses, conforme ordenado. 

 

A segunda, que tendes a cristandade para os filhos. 

 

E o terceiro é que pregai aos Anglis as palavras de Deus, 

uma vez que vos exortou. E todos os outros acordos que 

eu permitirei que consigam reparar e reafirmar dentro de 

si mesmos, mas eles não recuperariam a paz de seus 

irmãos, deveriam receber resguardo e miséria, o que foi 

experimentado por Ethelfirdus, rei de Northumberland 

(Fabyan, The New Crônicas da Inglaterra e França, I. 

115. Londres, 1811). 

 

Austin era fiel à sua ameaça, e ele trouxe guerra e 

miséria aos Batistas da Inglaterra. Roger de Wendover 

diz que “tudo isso aconteceu em todos os aspectos, 

como ele havia predito, através da operação da 

vingança de Deus” (Roger de Wendover, The Flowers 

of History, 60). Verdadeiro aos princípios dos católicos 

Romanos e do Pedobatismo, um exército foi enviado, 

com ordens para que os britânicos fossem mortos, 

mesmo que não tivessem armas. Diz-se que cerca de 

mil e duzentos deles que vieram orar foram mortos e 

apenas cerca de cinquenta escaparam em fuga. Os fatos 

em relação a Austin foram resumidos da seguinte 

forma: “Ele encontrou aqui uma religião clara (a 

simplicidade é o emblema da antiguidade), praticada 

pelos Bretões, vivendo alguns deles por desprezo e 



muitos mais por ignorância, de vaidades mundanas, em 

um país árido; e certamente a piedade é mais saudável 

naqueles lugares em que pode menos que o prazer 

terrestre. Ele trouxe uma religião feita com um fio mais 

grosseiro, embora guardada por um corte mais 

refinado, tornava deliciosos os sentidos com 

cerimônias agradáveis; de modo que muitos, que não 

podiam julgar a bondade, foram cortejados com a sua 

exuberância. De fato, os papistas se gabam de que ele 

era ‘o apóstolo dos ingleses’, mas não o estilo de São 

Paulo” (Fuller, The Church History of Britain, I. 101). 

 

O primeiro exemplo de batismo infantil registrado na 

Inglaterra ocorreu no ano de 626. O rei Edwin 

prometeu a Paulinos, o arcebispo católico Romano, que 

ele acreditaria em seu Deus se lhe desse a vitória sobre 

seu inimigo Quichelm “e como juramento ao cumprir 

sua promessa, deu ordens para que sua filha fosse 

batizada” (Roger de Wendover, Flowers of History, 

67). No ano seguinte, Edwin foi imerso em York por 

Paulinos. Ao ir com o rei ao seu país, o zelo do povo 

foi tão grande que, durante trinta e seis dias, Paulino, 

“de manhã à noite, nada mais fazia do que instruir o 

povo que recorre de todas as aldeias e lugares, na 

palavra salvadora de Cristo; e quando instruído, lavou-

os com a água da absolvição no rio Glen, que ficava 

perto” (Bede, Ecclesiastical History 96-98). Da mesma 

maneira, ele batizou um grande número no rio Swale. 

 

Os católicos Romanos impuseram o batismo infantil 

com grande dificuldade. As leis dos northumbrianos, 

950 D.C., exigiam: 



Toda criança a ser batizada dentro de nove dias, com dor 

de seis minérios; e se a criança morrer pagã (não 

batizada) dentro de nove dias, que os pais tenham 

satisfação com Deus sem nenhuma multa legal; se 

depois de nove dias, pague doze minérios ao sacerdote 

além disso (Wilkins, Councils, I. 228). 

 

O 15º cânone feito na época do rei Edgar, 960 D.C., 

diz: 

 
Que todo bebê seja batizado em trinta e sete noites; e que 

ninguém demora muito para ser confirmado pelo bispo 

(Hart, Ecclesiastical Records, 196). 

 

As Constituições do Sínodo de Amesbury, 977 D.C., 

foram elaboradas por Oswald e exigiam que as 

crianças fossem batizadas nos nove dias após o 

nascimento. Ao comentar este decreto, Collier, o 

historiador da Igreja inglesa, diz: 

 
É claro, como será mostrado mais adiante, aos poucos, 

que a Igreja inglesa usou o rito de imersão. Parece que 

eles não ficaram desanimados com o frio do clima, nem 

consideraram impraticável o costume primitivo nas 

regiões do norte; e se uma criança fosse mergulhada na 

água aos nove dias de idade, sem sofrer nenhum dano, 

quão irracionais devem ser seus escrúpulos, que se 

recusam a levar seus filhos ao batismo público por medo 

de perigo? Quão irracional, eu digo, deve ser esse 

escrúpulo quando a imersão é alterada para aspersão? 

(Collier, História Eclesiástica da Grã-Bretanha, I. 471). 

 

Depois do ano 1000, os Paulicianos começaram a 

aparecer na Inglaterra. Em 1154, um grupo de alemães 



migrou para a Inglaterra, exilado pela perseguição. 

Uma parte deles se estabeleceu em Oxford. William 

Newberry (Rerum Anglicarom, 125. Londres, 1667) 

fala do terrível castigo concedido ao pastor Gerhard e 

ao povo. Seis anos depois, outra companhia de 

Paulicianos entrou em Oxford. Henrique II ordenou 

que fossem marcados na testa com ferros quentes, 

chicoteados publicamente nas ruas da cidade, para que 

suas roupas fossem cortadas nos cintos e transformadas 

em campo aberto. As aldeias não deveriam lhes 

oferecer abrigo ou alimento, e pereceram uma morte 

prolongada de frio e fome (Moore, Early and Later and 

Later Nonconformity in Oxford, 12). 

 

Desde cedo, uma igreja Batista estava localizada em 

Hill Cliffe, perto de Warrington, em Cheshire. Os 

Batistas ingleses mencionam constantemente esta 

igreja como tendo sua origem muito além da Reforma. 

O historiador Goadby parece dar uma representação 

justa dos fatos. Ele diz: 

 
Temos evidências confiáveis de que uma igreja 

Separatista, e provavelmente uma igreja Batista, existe 

há vários séculos em um local isolado de Cheshire, nas 

fronteiras de Lancashire, a cerca de 1,6 km de 

Warrington. Nenhum local poderia ser melhor escolhido 

para ocultação do que o local em que estava a antiga 

capela. Removido de todas as vias públicas, cercado por 

uma densa floresta, proporcionando fácil acesso a dois 

municípios, Hill Cliffe estava admiravelmente situado 

para a construção de uma “capela”, uma capela ilegal. A 

antiga capela construída neste local era tão construída 

que os adoradores surpresos tinham meia dúzia de 



maneiras secretas de escapar dela, e por muito tempo se 

mostraram um local de encontro adequado às diversas 

fortunas de um povo odiado e caçado. Devido às muitas 

mudanças inseparáveis da história movimentada da 

igreja em Hill Cliffe, os primeiros registros foram 

perdidos. Mas dois ou três fatos apontam para a 

existência muito precoce da própria comunidade. Em 

1841, a antiga capela foi ampliada e modernizada; e 

cavando a fundação, um grande batistério de pedra, bem 

cimentado, foi descoberto. Por quanto tempo isso foi 

encoberto e em que período foi erguido, é impossível 

afirmar, mas como algumas das lápides no cemitério 

adjacente à capela foram erguidas no início do século 

XVI, há alguma probabilidade de tradição de que a 

capela em si foi construída pelos Lollards, que tinham 

opiniões Batistas. Uma das datas nas lápides é 1357, 

época em que Wyclif ainda era membro do Merton 

College, Oxford; mas as datas mais numerosas 

começaram no período em que a Europa acabara de se 

assustar com o ataque violento de Lutero ao papado. ... 

Muitas dessas lápides, e especialmente as mais antigas, 

como podemos testemunhar em uma investigação 

pessoal, parecem tão claras e frescas como se eles foram 

gravados apenas um século atrás. .. Hill Cliffe é sem 

dúvida uma das mais antigas igrejas Batistas da 

Inglaterra. ... As primeiras ações da propriedade foram 

irrevogavelmente perdidas, mas as ações existentes, que 

remontam consideravelmente ao longo de duzentos anos, 

descrevem a propriedade como sendo “para os 

Anabatistas” (Goadby, Bye Paths of Baptist History, 23). 

 

O último livro sobre o assunto é de James Kenworthy. 

Ele diz: “Quanto ao batismo, eles sempre seguiram a 

prática dos Cristãos do Novo Testamento e das igrejas 



primitivas — batismo por imersão ou mergulho” 

(Kenworthy, História da Igreja Batista em Hill Cliffe, 

14). 

 

Walter Lollard, um holandês, de notável eloquência, 

entrou, segundo Fuller, na Inglaterra, no reinado de 

Eduardo III. “Entre os Valdenses, entre os quais ele era 

um grande bardo ou pastor”. Seus seguidores 

aumentaram rapidamente, de modo que Abelardo 

declarou “nossa era é ameaçada pelos hereges, que 

parece não haver mais base para a verdadeira fé”. 

Knighton, o cronista inglês, diz: “Mais da metade da 

população da Inglaterra, em poucos anos, tornou-se 

Lollards [Lollardianos]” (Knighton, col. 2664). Hallam 

diz em sua História da Idade Média: “Uma inundação 

de heresia ocorreu no século XII sobre a igreja, que 

nenhuma perseguição foi capaz de reprimir, até que 

finalmente se espalhou pela metade da superfície da 

Europa”. O clero ficou tão alarmado que despachou o 

arcebispo de York e o bispo de Londres, ao rei da 

Irlanda, pedindo-lhe que retornasse imediatamente à 

Inglaterra, para proteger a igreja que estava em perigo 

de destruição. “Logo”, diz um historiador 

contemporâneo, “ao ouvir a representação dos 

comissários, inspirado pelo espírito divino, apressou-se 

a entrar na Inglaterra, achando mais necessário 

defender a igreja do que conquistar reinos” 

(Walsingham, Historia Anglica, VIII. 213). Esse 

discurso dos comissários foi ocasionado pelos 

Lollards, que afixaram várias teses nas portas da igreja 

contra a vida escandalosa do clero e as doutrinas 



recebidas dos sacramentos (Collier, Ecclesiastical 

History of Great Britain, III. 213). 

 

Nesse período, em 1371 D.C., Wyclif era o melhor 

homem da Inglaterra. Ele foi educado em Oxford e 

ninguém duvidou de seu aprendizado. Knighton, que 

era seu inimigo, o descreveu como “inigualável em 

filosofia, em disciplina escolar totalmente 

incomparável”. A popularidade das doutrinas de 

Wyclif em Oxford é abundantemente atestada pelas 

queixas reiteradas do Arcebispo Arundel, que afirmou 

que Oxford era uma videira que produzia uvas bravas e 

azedas, que, sendo comidas pelos pais, os dentes das 

crianças estavam firmes no limite; de modo que toda a 

Província de Canterbury estava manchada de romance 

e condenável Lollardismo, ao escândalo intolerável e 

notório da Universidade. “Ela que antes era a mãe das 

virtudes, o suporte da fé católica, o padrão singular de 

obediência, agora gera apenas filhos abortivos, que 

incentivam a contumação e a rebelião, e semeiam joio 

no trigo puro” (Le Bas, The Life de Wyclif, 278). 

 

Thomas Walden, que teve acesso aos escritos de 

Wyclif, o acusa de manter as seguintes opiniões: 

 
Que é uma blasfêmia chamar qualquer “cabeça da 

igreja”, salvo somente a Cristo. Que Roma não é a sede 

em que o vigário de Cristo reside. Que a doutrina da 

infalibilidade da Igreja de Roma, em matéria de fé, é a 

maior blasfêmia do anticristo. Que na época dos 

apóstolos havia apenas duas ordens, a saber, sacerdotes e 

diáconos, e a do bispo não difere de um padre. Que é 

lícito que um clérigo se case. Que ele definiu a igreja 



para consistir apenas de pessoas predestinadas. Que 

aqueles são tolos e presunçosos que afirmam tal bebê, 

para não serem salvos, que morrem sem batismo; e 

também, que ele negou que todos os pecados sejam 

abolidos no batismo. Esse batismo não confere, mas 

apenas significa graça, que foi dada antes (Fuller, The 

Church History of Britain, I. 441). 

 

O parágrafo acima contém, na medida do possível, 

uma declaração de doutrina satisfatória. Sobre a Ceia 

do Senhor e outros assuntos de crença, Walsingham 

diz: 

 
Que a eucaristia, após consagrações, não era o 

verdadeiro corpo de Cristo, mas apenas um emblema ou 

sinal dele. Que a Igreja de Roma não é mais a cabeça de 

todas as igrejas do que qualquer outra igreja, e que São 

Pedro não tinha maior autoridade que o resto dos 

apóstolos. Que o papa de Roma não tem mais jurisdição 

no exercício das chaves do que um padre comum. Que o 

Evangelho é uma orientação suficiente para a vida e o 

governo de um Cristão. Que todas as outras regras 

suplementares, instituídas por homens santos e 

praticadas nos mosteiros, não oferecem mais 

aprimoramento ao Cristianismo do que a brancura faz 

em um muro. Que nem o papa, nem qualquer outro 

prelado, deveriam ter prisões pelo castigo dos ofensores 

contra a disciplina; mas toda pessoa deve ir em geral e 

ter sua liberdade, tanto na noção quanto na prática 

(Walsingham, Historia Anglicana, 191). 

 

É evidente que Wyclif fez grandes avanços na reforma 

sobre a Igreja Católica Romana de seus dias. Ano após 

ano marcou uma partida adicional de Roma e seu 



dogma. Em nada isso era mais manifesto do que no 

batismo infantil. Nos primeiros anos, Wyclif acreditava 

firmemente na eficácia do batismo infantil, mas nos 

últimos anos ele parece ter modificado bastante seus 

pontos de vista. Thomas Walden geme até o ponto de 

chamá-lo de “uma das sete cabeças que saíram do poço 

sem fundo por negar o batismo infantil, a heresia dos 

Lollards, dos quais ele era um grande líder”. 

Walsingham diz: “Aquele maldito herege, John 

Wyclif, reassumiu as opiniões amaldiçoadas de 

Berangarius” (Walsingham, Ypod. Neust., 133), das 

quais é certo negar o batismo infantil. Collier nos diz 

expressamente “ele negou a necessidade” do batismo 

infantil (Collier, Uma História Eclesiástica da Grã-

Bretanha, III. 185). A declaração de Collier é 

inquestionável. Wyclif não negou o próprio batismo 

infantil, mas a necessidade dele. Ele não acreditava que 

uma criança morrendo não batizada estaria perdida 

(Wall, History of Infant Baptism, I. 436, 437). Isso foi 

muito antes da época e marcou Wyclif ao mesmo 

tempo como herege e “inimigo da Igreja”. 

 

Não há nenhum esforço neste lugar para designar 

Wyclif para uma posição entre os mártires Batistas, 

mas não há dúvida de que ele se manteve firme em 

muitas posições Batistas. Crosby, por outro lado, 

declarou que era Batista e discute a questão 

longamente. “Estou inclinado a acreditar que o Sr. 

Wyclif”, diz ele, “era Batista, porque alguns homens 

notáveis e instruídos na Igreja de Roma deixaram claro 

que ele negou o batismo infantil”. Entre outras 

autoridades, ele cita Joseph Vicecomes (De Bit. Bapt., 



Lib. Ii. Cap. I). “Além disso”, continua Crosby, “eles o 

acusaram de vários daqueles que são chamados de 

erros anabatísticos; como se recusar a prestar 

juramento (art. 41. condenado pelo Conselho de 

Constança) e também a opinião de que esse domínio é 

fundado em graça (Fuller, Church History of Great 

Britain, 1.444, Arte. 51). Sobre esses testemunhos, 

alguns escritores protestantes afirmaram que Wyclif 

era Batista e o colocaram no número de pessoas que 

testemunharam contra o batismo infantil. E se ele fosse 

um homem de caráter escandaloso, que teria trazido 

reprovação àqueles daquela profissão, uma menor 

prova seria suficiente para colocá-lo entre essa seita” 

(Crosby, The History of English Baptists, I. 8, 9 ) 

 

Sem dúvida, os sentimentos de Wyclif, em muitos 

pontos, eram os mesmos dos Batistas, mas não há 

nenhum documento conhecido que justifique a crença 

de que ele era Batista (Evans, The Early English 

Baptists, I. 13). 

 

É certo que os Lollards, que haviam precedido Wyclif 

e haviam difundido amplamente suas opiniões, 

repudiaram o batismo infantil (Neal, History of the 

Puritans, II. 354). O testemunho de Neal é interessante. 

Ele diz: 

 
Que a negação do direito dos bebês ao batismo era um 

princípio geralmente mantido entre os Lollards, é 

abundantemente confirmado pelos historiadores da 

época (Neal, History of the Puritans, II. 354). 

 



Os seguidores de Wyclif e Lollard se uniram e em 

pouco tempo a Inglaterra estava cheia dos “homens da 

Bíblia”. “Portanto, é mais razoável concluir”, diz 

Crosby, “que essas pessoas eram Batistas e, por essa 

razão, batizaram as que se aproximaram de sua seita, 

professaram a verdadeira fé e desejavam ser batizadas 

nela” (Crosby I. 17). 

 

Os Lollard praticavam o batismo dos crentes e 

negavam o batismo infantil. Fox diz que um dos 

artigos de fé entre eles era “que a fé deveria preceder o 

batismo”. Isso pelo menos foi a disputa de uma grande 

parte dessas pessoas. 

 

O movimento Lollard foi posteriormente incorporado 

ao Anabatista, e isso foi apressado pelo fato de seus 

princípios políticos serem idênticos (Hook, Lives of 

the Archbishops of Canterbury, VI. 123). Os Lollard 

continuaram até os dias da Reforma. Mosheim diz: “Os 

wyclifitas, embora obrigados a se esconder, não foram 

exterminados por cento e cinquenta anos de 

perseguição” (Mosheim, Institutos de História 

Eclesiástica, III. 49). 

 

Davis (história dos Batistas galeses, 21) afirma que 

William Tyndale (1484-1536 D.C.) era Batista. Ele 

nasceu perto da linha entre a Inglaterra e o País de 

Gales, mas viveu a maior parte do tempo em 

Gloustershire. “Llewellyn Tyndale e Hezekiah Tyndale 

eram membros da igreja Batista em Abergaverney, 

Gales do Sul”. Há muito mistério em torno da vida de 

Tyndale. Bale o chama de “o apóstolo dos ingleses”. 



“Ele foi instruído, um homem piedoso e de boa índole” 

(Fuller, Church History of Britain, II. 91). É certo que 

ele compartilhou muitas opiniões defendidas pelos 

Batistas; mas que ele era membro de uma igreja Batista 

não está provado em nenhum lugar. Ele sempre 

traduziu a palavra ekklesia pela palavra congregação, e 

apegada a uma concepção local de igreja (Tyndale, 

Obras II. 13. Londres, 1831). Havia apenas dois ofícios 

na igreja, pastor e diáconos (I. 400). Os anciãos ou 

bispos devem ser homens casados (I. 265). Sobre o 

assunto do batismo, ele está muito cheio. Ele está 

confiante de que o batismo não lava o pecado. “É 

impossível”, diz ele, “que as águas do rio lavem nossos 

corações” (Ibid, 30). O batismo foi um mergulho na 

água (Ibid, 287). O batismo para valer deve incluir 

arrependimento, fé e confissão (III. 179). A igreja 

deve, portanto, consistir em crentes (Ibid, 25). Seu 

livro de maneira maravilhosa declara com precisão a 

posição dos Batistas. 
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CAPÍTULO XV 

 

OS BATISTAS NOS PERÍODOS DA REFORMA NA 

INGLATERRA 

 
Henry VIII. — A Perseguição Dos Batistas — O Ódio do Rei — 

As Opiniões dos Batistas — Alice Grevill — Simon Fish — Uma 

Proclamação Real Contra Estranhos — A Vinda dos Holandeses 

— Os Batistas Queimados — Stowe — Froude — Uma 

Sensação — Os Batistas Aumentam Diariamente — Seus 

Números — Suas Igrejas — Imersão —  “A Soma Das Sagradas 

Escrituras” — Imersão Entre Os Batistas — Os Donatistas — 

Mais Completos — Featley — Eduardo VI — Os Batistas 

Aumentam em Números Em Londres — Em Kent e em Outros 

Lugares — Em Essex — Batistas Queimados — A Influência De 

John Calvin — Joana De Kent — A Prática da Imersão — O 

Batismo De Adultos — J. Bales — Giles Van Bellen — Robert 

Cooke e Dr. Turner — Queen Mary — Ela Tenta Restabelecer o 

Romanismo — Phillip II . Da Espanha — Bispo Gardiner — 

Edward Bonner — Os Batistas eram Numerosos — Cardumes 

deles no Exterior — Imersão — Mártires — Rainha Elizabeth 

— O Nome Batista — Suas Igrejas — A Vinda De Além-Mar — 

A Mão Pesada Da Lei — Mais Batistas Queimados — Os 

Independentes — Aprenda suas Idéias Dos Batistas — Imersão 

Na Regra — Imersão Entre Os Batistas — James I. — Os 

Batistas não são Numerosos em seu Reinado — A Queima de 

Edward Wightman — Uma Petição À Câmara Dos Lordes — 

Uma Humilde Súplica Ao Rei — Um Apelo pela Liberdade de 

Consciência — Mark Leonard Busher 

 

 O período da Reforma foi de longa duração na 

Inglaterra. Começou com Henrique VIII e realmente 

não terminou até o Longo Parlamento que decapitou 

Carlos I. Durante esse período de formação, o Credo, a 

Liturgia e a Prática da Igreja da Inglaterra foram 

determinados. 



Henrique VIII (1509-1547) chegou ao trono inglês sob 

as circunstâncias mais favoráveis. Ele era jovem, 

cultivado, brilhante e dotado de todas as qualidades 

sociais e mentais que emocionaram o coração da nação 

e inspiraram as mais otimistas esperanças para o 

futuro. Ele teve uma esplêndida coroação, pois seu pai 

havia lhe deixado amplos meios de gratificar seu amor 

pela exibição. Ele carregou a esposa de seu irmão 

falecido, Catarina da Espanha, depois de um repúdio 

solene à legalidade do contrato anterior. Este foi o 

começo de seus problemas, e a ocasião de disputas sem 

fim e, finalmente, a separação da Igreja da Inglaterra 

de Roma. 

 

Por mais que Henrique VIII odiasse o partido papal, 

depois de romper com o papa, ele ainda tinha mais 

ódio pelos Batistas, em casa e no exterior. Nem 

ameaças nem sedução impediram a propagação dos 

Batistas. Como os israelitas no Egito, “quanto mais 

eram afligidos, mais cresciam”. 

 

A história dos Batistas da Inglaterra, nos tempos de 

Henrique VIII, está escrita em sangue. Mal chegara ao 

trono antes do início do processo contra eles e eles 

foram perseguidos até a morte. 

 

O principal agente do rei nessas perseguições foi 

William Warham, arcebispo de Canterbury. Apareceu 

diante dele, na Mansão de Knoll, em 2 de maio de 

1511, várias pessoas. “Então eu digo”, diz Crosby, “é 

evidente que eles eram opositores ao batismo infantil 

naquela época, e então a ascensão dos Batistas não é 



tão tardia quanto alguns gostariam” (Crosby, The 

History of the Batistas, I. 30). Eles foram obrigados a 

renunciar aos seguintes artigos: 

 
1. Que no sacramento do altar não está o corpo de Cristo, 

mas o pão material. 

 

2. Que o sacramento do batismo e a confirmação não são 

necessários ou proveitosos para as almas dos homens. 

 

3. Essa confissão de pecados não deve ser feita aos 

sacerdotes. 

 

4. Que não há mais poder dado por Deus a um sacerdote 

do que a um leigo. 

 

5. Que a solenização do matrimônio (por um padre) não 

é lucrativa ou necessária para o bem da alma de um 

homem. 

 

6. Que o sacramento da extrema unção não é lucrativo 

ou necessário para a alma do homem. 

 

7. Que as peregrinações a lugares sagrados e devotos não 

sejam lucrativas, nem meritórias para a alma do homem. 

 

8. Que as imagens dos santos não devem ser adoradas. 

 

9. Que um homem não ore a nenhum santo, mas somente 

a Deus. 

 

10. Que a água benta e o pão sagrado não sejam os 

melhores depois da bênção feita pelo sacerdote do que 



antes (Burnet, História da Reforma da Igreja da 

Inglaterra, I. 27). 

 

Todos foram punidos. Alice Grevill, que era Batista 

por 28 anos, foi condenada à morte. Simon Fish e 

Tames Bainham, no ano de 1525, pertenciam a uma 

igreja Batista, localizada em Bow Lane. Fish era um 

teólogo e um panfletário. Ele foi educado em Oxford, 

chegou a Londres e entrou no Gray's Inn, por volta de 

1525. Foi denunciado como um herege condenável e, 

em 1531, morreu de uma praga. Sua esposa, suspeita 

de heresia, casou-se com Bainham, que foi queimado 

por heresia em 1532. Ele era advogado de alto caráter e 

Burnet diz “que, por verdadeira generosidade, ele foi 

um exemplo da idade em que viveu”. Este é realmente 

um testemunho notável, pois faz de um bispo da Igreja 

da Inglaterra. Sob exame, ele disse que “a verdade das 

Sagradas Escrituras nunca foi declarada ao povo de 

forma tão clara e expressa ao longo dos oitocentos 

anos, como havia sido nesses seis anos”. Ele exigiu que 

apenas os crentes fossem batizados nesta igreja 

militante (Fox, Book of Martyrs, II. 329, 330). Havia 

então uma igreja Batista organizada, em Londres, na 

prática da imersão dos crentes no ano de 1525. Ele 

morreu uma morte triunfante, na estaca, em 20 de abril 

de 1532, em Smithfield. 

 

A lei contra os hereges foi fortalecida em 1534-5. As 

cartas mais alarmantes foram enviadas à Inglaterra por 

oficiais estrangeiros ingleses; quanto à insubordinação 

dos Anabatistas, no continente. Henrique VIII já estava 

interessado no extermínio dos Batistas, e seu zelo se 



estendia a terras estrangeiras. Ele estendeu sua ajuda 

para exterminar os Batistas na Alemanha (Gardiner, 

Cartas e Papéis de Henrique VIII, VII. 167). 

 

O interesse do rei não se limitou à Alemanha. No 

mesmo ano, foi emitida uma proclamação real, na qual 

se diz que muitos estrangeiros estão entrando neste 

reino, que, “apesar de terem sido batizados na infância, 

ainda assim, desprezando o sagrado sacramento do 

batismo, se auto-batizaram. Eles são ordenados a sair 

do reino em doze dias, sob pena de morte” (Wilkins, 

Concilia, III. 779). Eles não retornaram ao continente e 

continuaram sob a inspeção real (Cottonian MSS., 

Titus B.I. vol. 415). 

 

Esta lei foi logo colocada em operação. O antigo 

Chronicler Stowe, 1533 D.C., relaciona os seguintes 

detalhes: 

 
O dia 25 de maio foi — na Igreja de St. Paul, em 

Londres — examinou dezenove homens e seis mulheres, 

nascidos na Holanda, cujas opiniões eram: Primeiro, que 

Cristo não é de duas naturezas, Deus e homem; segundo, 

que Cristo não tomou carne nem sangue da Virgem 

Maria; terceiro, que os filhos nascidos de infiéis sejam 

salvos; quarto, que o batismo dos filhos não tem efeito; 

quinto, que o sacramento do corpo de Cristo não passa 

de pão; sexto, aquele que depois do batismo peca 

intencionalmente, peca mortalmente e não pode ser 

salvo. Quatorze deles foram condenados; um homem e 

uma mulher foram queimados em Smithfield; os outros 

doze foram enviados para outras cidades, onde ele foi 

queimado. 



Froude o historiador inglês, presta um belo tributo à 

sua fidelidade. Ele diz: 

 
Os detalhes se foram, seus nomes se foram. Pobres 

holandeses eles eram e isso é tudo. Dificilmente o fato 

parece digno de menção, e logo é contado em um 

parágrafo. Para eles, nenhuma Europa estava agitada, 

nenhuma corte foi ordenada em luto, nenhum coração 

papal tremia de indignação. Quando morreram, o mundo 

parecia complacente, indiferente ou exultante. No 

entanto, aqui também foram encontrados quatorze 

homens e mulheres pobres, quatorze que, por nenhum 

terror de estaca ou tortura, podiam ficar tentados a dizer 

que acreditavam no que não acreditavam. A história não 

tem para eles nenhuma palavra de louvor; no entanto, 

eles também não estavam dando seu sangue em vão. A 

vida deles pode ter sido tão inútil quanto a vida da 

maioria de nós. Em suas mortes, eles ajudaram a pagar o 

dinheiro da compra pela liberdade da Inglaterra (Froude, 

History of England, II. 885). 

 

A queima dos Batistas causou uma sensação profunda. 

Tornou-se uma questão de correspondência judicial em 

toda a Europa. Quem não estudou o assunto à luz de 

fatos recentes revelados não pode apreciar o grande 

lugar que os Batistas ocupavam na mente do público 

no século XVI. Mas as queimaduras continuaram até o 

fim do reinado deste rei. 

 

Os Batistas morreram com a maior fortaleza. Deles 

Latimer diz: 

 
Os Anabatistas que foram queimados aqui em diversas 

cidades da Inglaterra, quando ouvi falar de homens 



credíveis, não os vi, foram a sua morte, mesmo 

intrépidos, como você dirá, sem nenhum medo no 

mundo, alegremente. Bem, deixe-os ir (Latimer, 

Sermons, I. 143). 

 

O Landgrave de Hesse, ao examinar certos Batistas na 

Alemanha, encontrou cartas nas mãos em relação à 

Inglaterra. As cartas mostraram que “os erros daquela 

seita se espalharam diariamente” na Inglaterra. Ele 

escreveu uma carta violenta para Henry e o advertiu 

contra os Anabatistas. Em outubro de 1538, o rei 

nomeou uma Comissão composta por Thomas 

Cranmer, o arcebispo de Canterbury, como Presidente, 

com outros homens distintos para processar os 

Anabatistas. 

 

O resultado foi que os livros dos Batistas foram 

queimados onde quer que fossem encontrados. Em 16 

de novembro, seguinte, o rei proclamou que ninguém 

deveria “vender ou imprimir ‘quaisquer livros das 

Escrituras’, sem a supervisão do rei, de um dos 

conselhos ou de um bispo. Sacramentários, 

Anabatistas, e afins, que vendem livros de doutrina 

falsa, devem ser detectados ao rei ou Conselho 

Privado” (Titus MSS. BI 527). Todos os estrangeiros 

que “ultimamente se rebatizaram” foram ordenados do 

reino, e alguns Batistas foram queimados na fogueira. 

 

O leitor atencioso, sem dúvida, perguntou com 

frequência quantos Batistas havia na Inglaterra no 

reinado de Henrique VIII. A pergunta pode ser 

respondida apenas aproximadamente. América no 



início da Guerra Revolucionária. Amônio, em 8 de 

novembro de 1531, escreve para Erasmus o grande 

número de Anabatistas na Inglaterra. Ele diz: “Não é 

surpreendente que a madeira seja tão cara e escassa que 

os hereges causem tantos holocaustos, e ainda assim 

seus números cresçam” (Brewer, Letters and Papers of 

Henry VIII, I. 285). Erasmus respondeu que Amônio 

“tem motivos para se zangar com os hereges por 

aumentar o preço do combustível para o próximo 

inverno” (Ibid, 297). Isso foi uma brincadeira horrível. 

 

Foi considerado um grande feito descobrir e quebrar 

“uma cama de cobras”, como eram convocadas as 

reuniões. Erasmus, em 28 de fevereiro de 1528, 

escreveu a Moore: “A heresia dos Anabatistas é muito 

mais difundida do que se suspeita” (Brewer, Letters 

and Papers of Henry VIII, IV. pt. ii. 1771). O bispo de 

Faenza, em 8 de junho de 1535, escreveu a M. 

Ambrogio que os Anabatistas já têm “uma posição 

firme na Inglaterra” (Gardiner, Cartas e Papéis de 

Henrique VIII, IX. 344) Hacket, um funcionário inglês, 

coloca seu número em 6.000 e aumentando 

diariamente. Ele diz: 

 
Disse que a justiça do rei, amável e bom, suplicando a 

ele súditos preservaria o reino contra todas as 

adversidades, e ele se maravilhou que aqueles cuja visão 

fosse tão afiada a ponto de ver o fogo que arde diante de 

suas próprias portas e a comoção dessa nova seita de 

rebatização, que agora chega a 6.000, e está aumentando 

de forma significativa (Brewer, Henrique VIII, VIL 

136). 

 



Uma cidade tinha mais de 500 Batistas, Latimer, que 

era contemporâneo, diz sobre seus números: 

 
Eu deveria ter lhe falado de uma certa seita (a margem 

diz que eram Anabatistas) de hereges que falaram contra 

sua ordem e doutrina; eles não têm magistrados ou juízes 

na terra. Aqui eu tenho que lhe contar o que ouvi 

ultimamente, pela relação de uma pessoa credível e 

homem de adoração, de uma cidade neste reino da 

Inglaterra que possui mais de quinhentos hereges dessa 

opinião errônea (Latimer, Sermons, V. 151. Parker 

Society). 

 

Petrus Taschius, com data de 1º de setembro de 1538, 

diz: “Na Inglaterra, a verdade silenciosamente, mas 

amplamente, é propagada e aumenta poderosamente” 

(Corp. of the Reformation, III. 580). 

 

A imersão era a regra universal do batismo no reinado 

de Henrique VIII. Existem dois rituais elaborados da 

Igreja da Inglaterra neste período. A primeira é: “Uma 

Declaração das Seremias ao Sacramento do Baptysm”, 

1537 D.C.; e a outra é a “Liturgia de Saulsbury”, 1541. 

A última é considerada, por alguns, como a mais 

sagrada Liturgia pertencente à Igreja da Inglaterra. 

Ambas as liturgias impõem imersão. Erasmus, 

escrevendo da Inglaterra em 1532, dá a prática de 

inglês. Ele diz: “Mergulhamos as crianças em água 

fria, em uma fonte de pedra” Todo monarca inglês do 

século XVI estava imerso. Henrique VIII e seu irmão 

mais velho Arthur, Elizabeth em 1533 e Eduardo VI 

em 1537 estavam todos imersos. 

 



A forma de batismo entre os Batistas é igualmente 

clara. Simon Fish foi obrigado a fugir para além dos 

mares e, lá, ele traduziu o antigo livro Batista, A Soma 

da Sagrada Escritura. Este antigo livro holandês 

exigia a imersão do crente e negava o batismo infantil. 

Foi impresso na Inglaterra em 1529. Nos cinquenta 

anos seguintes, muitas edições do livro apareceram na 

Inglaterra (Fish, The Sum of Holy Scripture. Museu 

Britânico, C. 37 L Arber diálogos adequados na Rede 

me e não Wroth. 1871), e tornou-se o livro de texto 

Batista ao lado do Novo Testamento. Havia edições do 

livro impressas na Inglaterra em 1547, 1548 e 1550 

(Museu Britânico, C. 37 a). Existem cópias de duas 

edições na Biblioteca da Universidade de Cambridge. 

Todas essas edições exibem a mesma linguagem 

ousada contra o batismo de crianças e a favor da 

imersão dos crentes como o único ato de batismo. O 

livro foi publicado secretamente em o rosto da maior 

hostilidade, condenada pelos decretos dos conselhos e 

circulada persistentemente pelos Batistas (Ex. reg. 

Warham, 188). 

 

O pitoresco e esquisito historiador da Igreja Fuller, ao 

dar uma razão para a vinda de tantos Batistas 

holandeses à Inglaterra, também menciona algo de suas 

doutrinas, sua prática de imersão e atividades. Ele diz: 

 
Uma partida que está sendo preparada, pela invenção de 

Lord Cromwell, entre o rei Henry e Lady Anne de 

Cleves, os holandeses se reuniram mais rápido do que 

antes na Inglaterra. Muitos deles tinham almas ativas; de 

modo que, enquanto suas mãos estavam ocupadas com 

suas manufaturas, suas cabeças também batiam em 



pontos de divindade: daí eles tinham muitas noções 

grosseiras, ignorantes demais para administrar a si 

mesmas e orgulhosas demais para desejar as direções 

dos outros. Suas mentes tinham um fluxo secundário de 

atividade mais do que o suficiente para impulsionar sua 

vocação: e esse desperdício de suas almas eles 

empregaram em especulações desnecessárias, e logo 

depois começaram a expressar suas opiniões estranhas, 

sendo marcados com o nome geral de Anabatistas. Esses 

Anabatistas, em geral, são apenas "novos Donatistas", e 

este ano o nome deles aparece pela primeira vez em 

nossas crônicas inglesas, etc. (Fuller, Church History of 

Britain, H. 27). 

 

Fuller estava errado ao afirmar que esses foram os 

primeiros Anabatistas que apareceram na Inglaterra. 

Ele estava certo, no entanto, em declarar que eles 

estavam praticando mergulhar. Os “Bonatistas novos 

dados” e a alusão aos “fluxos secundários” mostram, é 

claro, que os Batistas praticavam mergulho. A 

declaração é incapaz de qualquer outra construção. 

Fuller nasceu em 1609 e escreveu sua história em 

1654. Foi testemunha ocular de muitas das vezes em 

que os Batistas passaram em suas perseguições, e esse 

relato é particularmente valioso. 

 

Há outro autor que viveu a uma curta distância de 

Fuller e publicou um livro um ano após o aparecimento 

da história de Fuller. Ele é o autor do livro “Os 

Anabatistas Encaminhados". Ele também se refere aos 

Donatistas em conexão com os Anabatistas. De fato, os 

Donatistas parecem ter sido um nome atual pelo qual 

os Batistas foram chamados. O que Fuller menciona 



em uma figura de linguagem que este autor afirma em 

palavras simples. Ele declara: 

 
Os Anabatistas não apenas negam o batismo dos filhos 

dos crentes, como antigamente os Pelagianos e os 

Donatistas, mas afirmam que mergulhar todo o corpo na 

água é tão necessário que sem ele ninguém é realmente 

batizado (como já foi dito) (The Anabaptists Routed, 

171,172). 

 

Daniel Featley, D.D., o oponente dos Batistas, nascido 

em 1582, também declara que os Batistas do reinado 

de Henrique VIII praticavam mergulho. Ele diz: 

 
Que o castigo leve sobre si a impressão do pecado, pois, 

como esses sectários se envolviam mutuamente em seus 

erros, assim também no abismo; e como afogam os 

homens espiritualmente, rebatizando e profanando o 

santo sacramento, como também foram afogados 

corporativamente. No ano de nosso Senhor 1539, dois 

Anabatistas foram queimados além de Southwark 

(Featley, The Dippers Dipt). 

 

Note-se que Fuller diz que esses Batistas eram de 

Cravo, onde os Batistas em 1534 eram numerosos 

(Seller, Preussische Jahrbucher, setembro de 1882). Os 

Batistas deste Ducado praticaram mergulhar na água 

(Rembert, Die Wiedertaufer em Hexogtum Julich, 

253). 

 

A prática da imersão foi universal no reinado de 

Henrique VIII. Era a forma de batismo de todas as 

partes e não há testemunho conhecido do contrário. A 



Igreja da Inglaterra praticava imersão. Os católicos 

praticavam imersão. Os Batistas praticavam imersão. 

 

No reinado de Eduardo VI (1547-1553), as leis contra 

os Batistas foram aplicadas, e as duas pessoas 

queimadas na fogueira nesse reinado eram Batistas. 

Outros estavam seguros, tinham a proteção das leis, até 

criminosos eram perdoados, mas ser Batista era um 

crime grave. Esse jovem rei, misericordioso em um 

grau espantoso, pois seu coração era particularmente 

gentil e terno, uma crueldade que lembrava um animal 

selvagem visitou os batistas. 

 

Os Batistas aumentavam constantemente em número. 

Eles foram encontrados no tribunal e entre as pessoas 

comuns, na cidade e no país. O bispo Burnet diz: 

“Havia muitos Anabatistas em muitas partes da 

Inglaterra” (Burnet, História da Reforma, II. 110). 

Heylyn diz: “E, ao mesmo tempo, os Anabatistas, que 

haviam se mantido no tempo do rei, começaram a olhar 

para o exterior e dispersar seus pontos”. (Heylyn, 

History of the Reforma, I. 152) O Bispo Fowler Short 

diz: “Reclamações haviam sido trazidas ao Concílio 

sobre a prevalência dos Anabatistas. ... Para verificar o 

progresso dessas opiniões, uma Comissão foi 

nomeada” (Breve História da Igreja da Inglaterra, VI. 

543). Essas referências tinham a ver com os Batistas de 

todo o país. 

 

Seus números em Londres eram grandes. O bispo John 

Hooper escreveu a Henry Bullinger, em 25 de junho de 

1549, como segue: “Os Anabatistas se reúnem neste 



lugar (Londres) e me causam muitos problemas”. 

(Ellis, Cartas originais relativas à reforma inglesa, I. 

65). Em 1550, Ridley foi bispo de Londres. Nos 

“artigos a serem consultados”, no início de junho, o 

clero recebeu ordem para verificar: 

 
Se alguém fala contra o batismo infantil. Se qualquer 

uma das seitas dos Anabatistas, ou outra, usa 

notoriamente qualquer capela (igrejas) ilegal ou privada, 

se eles usam doutrina ou administração de sacramentos, 

separando-se do resto da paróquia (britânicos Museu C. 

58 aa 11) 

 

Aqui está uma declaração oficial direta de que havia 

conventículos Batistas, ou igrejas, em Londres. 

Algumas dessas igrejas eram “notórias” e outras mais 

“privadas”. Essas igrejas “usam doutrina”, tinham “a 

administração dos sacramentos”, ou seja, batizaram e 

observaram a Ceia do Senhor, e foram separadas das 

igrejas paroquiais. Ou seja, havia igrejas Batistas 

totalmente organizadas em Londres no ano de 1550. 

 

A informação é igualmente positiva de que havia 

igrejas Batistas em Kent. O bispo John Hooper, 26 de 

junho de 1550, escreve sobre esse distrito da seguinte 

forma: “Esse distrito está mais preocupado com o 

delírio dos Anabatistas do que em qualquer outra parte 

do reino” (Ellis, Cartas originais, I. 87). Strype diz: 

“Havia tais assembleias [igrejas] em Kent” (Strype, 

Memoriais, II. 266). Tais congregações estavam em 

Feversham, Maidstone e Eythorne. 

 



Os Batistas de Kent tinham vários ministros eminentes. 

Tal era Cole of Feversham. Henry Hart começou a 

pregar no reinado de Henrique VIII. Ele era rigoroso e 

santo na vida, mas quente em suas opiniões. Ele, com 

vários outros, foi jogado na prisão. Humphrey 

Middleton era outro. Quando ele foi lançado na prisão, 

ele disse ao arcebispo: “Bem, reverendo senhor, passe 

qual sentença você acha que se encaixa em nós; mas 

para que você não possa dizer que foi avisado, testifico 

que será sua próxima vez”. Por conseguinte, aconteceu 

que, após a libertação de Middleton, o arcebispo foi 

jogado na prisão. Outro pregador em Kent foi John 

Kemp, que “era um grande viajante no exterior em 

Kent, instruindo e confirmando os evangelhos” 

(Strype, Annals of the Reformation, II. Ii. 284). 

 

Há muita informação importante a respeito das igrejas 

Batistas em Essex (Strype, Memorials Eclesiástico, II. 

I. 369). Havia uma igreja Batista organizada em 

Bocking (Strype, Memoriais do Arcebispo Cranmer, I. 

334. Também Lansdowne MSS., 930. 95). “O livro da 

igreja Bocking-Braintree, que ainda existe, carrega os 

registros autênticos da igreja por mais de duzentos 

anos; mas não há dúvida de que a origem da igreja 

remonta aos dias de Eduardo VI” (Goadby , Bye Paths 

in Baptist History, 26-28). John Veron, em 1551, 

escrevendo para Sir John Gates, diz: 
 

Por isso, nosso país de Essex, no qual muitos desses 

libertinos e Anabatistas estão correndo, "via molhada", 

entre as pessoas simples e ignorantes para incitar e 

movê-las para tumulto e insurreição para magistrados e 

governantes deste reino. De onde eu confio que, se os 



conhecer uma vez, em breve sairemos deste país para o 

grande bem e sossego dos súditos do rei do mesmo país 

e condado (Tratados sobre a liberdade da consciência, 

cx). 

 

Apenas dois Batistas foram queimados durante o 

reinado de Eduardo VI, Burnet diz que havia dois tipos 

de Anabatistas no país. Diz ele: 

 
Para o outro tipo de Anabatistas que apenas negou o 

batismo infantil, não encontro nenhuma gravidade contra 

eles, mas vários livros foram escritos contra eles, aos 

quais eles escreveram algumas respostas (Burnet, 

History of the Reformation, II. 112). 

 

A influência de João Calvino começara a ser sentida 

nos assuntos ingleses. Seus livros apareceram em 

traduções na Inglaterra. Ele foi responsável em grande 

parte pelo demônio do ódio e pela feroz hostilidade que 

os Batistas da Inglaterra tiveram que encontrar. Ele 

aconselhou que “Anabatistas e reacionistas deveriam 

ser igualmente mortos” (Froude, History of England, 

V. 99). Ele escreveu uma carta ao Lorde Protetor 

Somerset, a tradução provavelmente foi feita pelo 

Arcebispo Cranmer (Calvino ao Protetor, MSS. 

Doméstico Edward VI, V. 1548), com o seguinte 

efeito: “Estes merecem ser bem punidos pela espada, 

vendo que conspiram contra Deus, que o colocou em 

seu assento real”. 

 

A primeira a ser queimada nesse reinado foi Joana de 

Kent, que provavelmente era membro da igreja de 

Eythorne (Evans, A História dos Batistas Ingleses, I. 



72). Ela era uma mulher piedosa e digna, e uma grande 

leitora das Escrituras. Ela foi presa no ano de 1548 por 

acusação de heresia e foi queimada em 30 de abril do 

ano seguinte. 

 

O outro Batista que sofreu o martírio neste reinado foi 

George van Pare. Ele era cirurgião de profissão. Ele 

não sabia falar inglês e teve que defender sua causa 

através de um intérprete. Burnet diz sobre sua morte: 

 
Ele sofreu com grande constância de espírito e beijou a 

estaca e os feixes que o queimariam. Desse modo, 

encontro um escritor papista dizendo que ele era um 

homem de uma vida estritamente maravilhosa, que 

costumava comer não mais do que uma vez em dois dias, 

e antes que ele comesse, às vezes mentia em suas 

devoções prostradas no chão (Burnet, História da 

Reforma, II. I. 112). 

 

Todas as partes no reinado de Henrique VIII 

praticaram imersão e houve apenas uma pequena 

mudança no reinado de Eduardo VI. Por duas vezes o 

Livro de Oração foi revisado durante esse período, e a 

forma de batismo prescrita nos dois livros foi imersão, 

uma pequena concessão foi feita no último Livro de 

Oração de Eduardo, possivelmente à crescente 

influência de Calvino, mas mais provavelmente por um 

pavor que crianças morrendo não batizadas seriam 

perdidas, no sentido de que, se a criança fosse fraca, 

seria suficiente derramar água sobre ela. Foi a primeira 

vez que belas “roupas”, ou um desejo de espetáculo 

mundano, foram autorizadas a entrar na cerimônia do 

batismo. 



Nesses casos, o vazamento era permitido, mas era 

realizado com a maior hesitação e dúvida. Tyndale diz: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Se alguma coisa for deixada de fora, ou se a criança não 

estiver completamente mergulhada na água, ou se, 

porque a criança estiver doente, o padre não ousará 

mergulhá-la na água, mas derramar água sobre a cabeça: 

— Como eles tremem. Como eles tremem. “Como diz o 

senhor João”, dizem eles, “a criança é batizada o 

suficiente? Tem toda a Cristandade. Eles acreditam na 

verdade que a criança não é batizada” (Tyndale, Works, 

III. 289). 

 

Mais instruções foram dadas aos arquidiáconos, em 

1553, da seguinte maneira: 

 
Se existe alguém que não permita que o padre mergulhe 

a criança três vezes na fonte, sendo ainda forte e capaz 

de tolerá-la e julgá-la no julgamento e na opinião de 

pessoas discretas e especializadas, mas precisará ter a 

criança na roupa e apenas aspergir com algumas gotas de 

água (Hart, Ecclesiastical Records, 87). 

 

A imersão foi insistida em todos os casos em que 

poderia ser realizada. No Catecismo, ou seja, uma 

breve instrução sobre a religião cristã, há um sermão 

sobre o batismo. Há uma figura representando um 

número de adultos sendo batizados por imersão. O 

Sermão diz ainda: 

 
Pois que maior vergonha pode haver do que um homem 

que se professa Cristão, porque é batizado, e ainda assim 

não sabe o que é o batismo, nem que força tem o mesmo, 

nem que mergulho na água é dito ... Pelo batismo e pela 



imersão na água, é dito que o velho Adão, com todos os 

seus pecados e concupiscências, deve ser afogado e 

morto pela contrição e arrependimento diários (Sermão 

do Batismo, ccxxiii). 

 

Provisões foram feitas para o batismo de adultos e 

apenas a imersão foi permitida. O Catecismo de 

Eduardo VI forneceu: 

 
Aquele que crê em Cristo, professa os artigos da fé 

cristã, e pensa (falo agora daqueles que são adultos), o 

ministro mergulha ou lava em água limpa e pura, em 

nome de, etc. 

 

No mesmo ano em que Edward subiu ao trono, 1547 

D.C., J. Bales escreveu um livro contra os Batistas (A 

breyfe and, plaine declaração ... Anabatistas). Ele havia 

sido acusado de manter os princípios Batistas e este 

livro era uma resposta à acusação. Ele declara que “os 

que são maiores de idade” e os bebês “devem ser 

batizados” “na fonte da regeneração”. Ele achava que 

as pessoas adultas deveriam estar imersas em uma 

profissão de fé. Ele diz que quando fala assim do 

batismo, ele é chamado de Anabatista. De acordo com 

Bales, um Anabatista é quem imergiu aqueles que eram 

maiores de idade em uma fonte, Bales continua: 

 
Se ele fala alguma coisa sobre o abuso das cerimônias e 

sacramentos: que exclamações eles fazem e como o 

denunciam como sacramentário. Se você falar algo de 

batismo, declarando que nem a santidade da água, nem o 

óleo podem dar a graça ali prometida, e que a lavagem 

na fonte não vale aqueles que não observam a profissão 



que eles fazem lá, como detestáveis Anabatistas devem 

ser contados. 

 

A opinião dos Anabatistas era que eles não 

acreditavam que a água economizasse, mas que um 

adulto deveria ser mergulhado em água em sua 

profissão de fé e viver uma vida santa depois dessa 

profissão. 

 

A opinião dos Batistas sobre imersão é apresentada no 

julgamento do holandês Giles van Bellan, em York. 

Ele disse: 

 
Item: Que ninguém pode tornar a água mais santa do que 

Deus a fez; portanto, a água na fonte, ou a água benta na 

igreja, não é mais santa do que a água no rio, pois a água 

no rio é tão sagrada quanto a água na fonte, se um 

homem for batizado nela, e as palavras do batismo sejam 

ditas sobre ele. 

 
Item, para que qualquer homem possa batizar na água, 

bem como um sacerdote (Evans Early English Baptists, 

I. 243). 

 

Ele se apegou ao batismo de imersão em água. Estas 

são as palavras quase literalmente condenadas pelo 

arcebispo Warham como extraídas da Soma das 

Sagradas Escrituras. 

 

Robert Cooke foi um célebre Batista que viveu durante 

os reinados de Henrique VIII, Eduardo VI, Maria e 

Isabel. Ele esteve conectado à corte por mais de 

quarenta anos. Ele era ardente em suas opiniões, cheio 



de debates, eloquente e bem educado. Ele 

provavelmente foi o Batista contra quem John Knox 

escreveu seu famoso livro sobre os Anabatistas (Obras 

de John Knox, V.16). O Dr. William Turner também 

escreveu um livro contra ele (Um conservante, ou 

triacle, contra o poyson de Pelágio, recentemente 

renovado e invadido na seita furiosa dos anabatistas). 

 

Turner foi descrito como um “teólogo notável e 

avançado e médico de sua personalidade”. Ao 

comparecer à corte, ele e Cooke teriam debates em 

particular. Por fim, ele pregou um sermão contra os 

Anabatistas, que foi relatado a Cooke e ele respondeu. 

Turner já havia escrito algo contra os Anabatistas. Um 

livro apareceu em 1548, chamado de Sum Of Divinity, 

de Robert Hutton. A introdução foi escrita por Turner. 

No capítulo sobre batismo são encontradas as seguintes 

palavras: 

 
Arrependimento e remissão de pecados, ou, como São 

Paulo diz uma regeneração ou novo nascimento para 

mergulhar na água, significa que o homem deve ser 

mortificado pelo pecado, o ressurgimento ou libertação 

da água significa que o novo homem deve ser lavado e 

purificado e reconciliado com Deus, o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo. 

 

As pessoas mencionadas como mergulhadas na água 

eram adultos. Um contraste marcante é desenhado pelo 

Dr. Turner. Cooke e sua igreja mergulhavam apenas os 

crentes; Turner e sua igreja mergulharam crianças. 

Ambos praticavam a mesma forma de batismo, 



mergulhando, mas diferiam em relação aos assuntos. A 

posição é afirmada pelo Dr. Turner com estas palavras: 

 
E porque o batismo é um sacramento passivo, e ninguém 

pode se batizar, mas é batizado por outro: e as crianças 

também podem ser mergulhadas na água em nome de 

Cristo (que é o batismo externo, tanto quanto um homem 

pode dar a outro) mesmo como velhos; e quando, como 

eles têm a promessa de salvação, assim como os idosos e 

também podem receber o sinal do sacramento; não há 

motivo para que o batismo das crianças seja adiado 

(Turner, Preservative, 40). 

 

Turner diz que esses Batistas praticavam “sobre o 

batismo, que é mergulhar na água em nome de Cristo”, 

e ele acha que os bebês também devem ser banhados 

(Ibid, 43). Ele ainda diz “que essas cobras d'água” 

estão por toda parte. 

 

Mary Tudor, conhecida na história como “Bloody 

Mary”, chegou ao trono em 6 de julho de 1553 e 

morreu no início da manhã de 17 de novembro de 

1558. Mary era uma Católica Romana intensa na época 

em que o catolicismo Romano passava da Inglaterra 

para sempre. “O catolicismo deixou de ser a expressão 

da verdadeira convicção de homens sensíveis na 

relação entre eles e o céu. Credível ao estudante no 

claustro, credível àqueles cujos pensamentos eram 

apenas ecos da tradição, não era mais credível aos 

homens. de vigor ativo e original da compreensão: 

credível aos sem instrução, excêntrico, imaginativo, 

supersticioso, credível àqueles que raciocinavam pelo 

sentimento e faziam silogismos de suas paixões, era 



incrível, então, e cada vez mais, para a inteligência sã e 

saudável que, a longo prazo, domina a mente do 

mundo” (Froude, History of England, VII. 10). 

 

Quando Maria chegou ao trono, seu primeiro 

pensamento foi restabelecer a religião Católica 

Romana. Ela foi literalmente consumida por seu zelo. 

Henrique VIII e Eduardo VI haviam queimado os 

Batistas. Maria procurou queimar todos os que se 

opunham ao Romanismo, Batistas e Reformadores. 

Havia uma oposição intensa à política da rainha, uma 

oposição que finalmente operou sua destruição, mas 

Maria não deixou de ser determinada por isso. “Eu 

nunca vi”, disse Renard, embaixador imperial de 

Carlos V, “as pessoas tão perturbadas e descontentes 

como agora”. Maria estava determinada a que a queima 

fosse administrada aos hereges. 

 

Ela foi habilmente destacada por vários tenentes. Filipe 

II da Espanha, marido de Maria, foi o líder no castigo 

dos hereges através da horrível Inquisição. Seu 

principal agente e conselheiro era Gardiner, o bispo de 

Winchester. O bispo Ponet fez a seguinte descrição 

dele: 

 
O médico tinha uma cor inteligente, nariz pendurado, 

sobrancelhas franzidas, olhos uma polegada dentro da 

cabeça, nariz enganchado como o de um urubu; narinas 

como um cavalo, sempre farejando ao vento; uma boca 

de pardal, patas grandes como o diabo, garras nos pés 

como a garra, duas polegadas mais longas que os dedos 

naturais e tão amarradas com tendões que ele não 



consegue ser tocado (Froude, History of England, VI. 

105, 197, 295, 298). 

 

Loyd disse sobre ele: 

 
Sua reserva era tal que ele nunca fez o que pretendia, 

nunca visou o que pretendia, nunca pretendeu o que 

disse e nunca disse o que pensava; pelo qual ele o fez, 

para que outros fizessem seus negócios quando se 

opusessem a eles e minassem os deles quando ele 

parecia promovê-los. Um homem que deveria ser 

traçado como uma raposa e lido como hebraico, ao 

contrário. Se você souber o que ele fez, deve observar o 

que ele não fez; que, embora pretendendo uma coisa, ele 

professou apontar para o contrário; que ele nunca 

pretendeu o que disse, e nunca fez o que foi pretendido 

(Lodge, Ilustrações da História Inglesa, I. 126). 

 

Outro inimigo dos Batistas era Edward Bonner, o bispo 

de Londres. A brutalidade de Bonner era notória e 

inquestionável. Uma carta publicada foi endereçada a 

ele por uma senhora na qual ele é chamado “a garganta 

cortada comum e o escravo generalizado de todos os 

bispos de Engiand” (Carta Divina dirigida a Bonner. 

Fox, Atos e Monumentos, VII. 611). 

 

Estes foram os assassinos dos Batistas. J. M. Stone é o 

mais recente escritor de Mary. Ele é católico Romano e 

apologista. Ele é obrigado a admitir, depois de ter feito 

tudo o que pôde para explicar seus atos, que ela 

perseguiu. Ele diz: 

 



Mas, além de todas as deturpações, exageros, evidências 

distorcidas e ficção positiva, permanece o fato de que 

um número considerável de pessoas pereceu na estaca no 

reinado de Maria (Stone, History of Mary I., 371, 372). 

 

“Que os Batistas eram muito numerosos”, diz Crosby, 

“neste momento, é sem controvérsia; e sem dúvida 

muitos dos mártires da época da rainha Maria foram, 

embora os historiadores pareçam estar em silêncio com 

relação à opinião dos mártires sobre batismo, nem se 

pode imaginar que os papistas preferissem, pelo 

menos, qualquer uma das denominações que tanto 

detestavam e abominavam” (Crosby, History of the 

English Baptists, I. 63). As investigações confirmaram 

as suposições de Crosby, e sabemos que muitos dos 

mártires eram Batistas. O historiador Ivimey também 

declara que “os Batistas vieram por toda a sua parte do 

sofrimento, e que muitos dos mártires eram dessa 

denominação, que era então numerosa” (Ivimey, 

História dos Batistas, I. 97). 

 

O número exato de mártires entre os Batistas, neste 

período, provavelmente nunca será conhecido, mas a 

grande maioria dos que sofreram era dessa comunhão. 

William Clark recentemente investigou esse assunto e 

deu o seguinte testemunho: “Uma proporção 

considerável dos que sofreram sob Maria eram 

Anabatistas” (Clark, The Anglican Reformation, 328). 

Esta declaração conservadora é confirmada 

amplamente pelos documentos originais. 

 



Nada além de imersão era permitido na Inglaterra 

naquela época, Bispo Bonner, de Londres, em seu 

artigo a ser perguntado: 

 
Item: Se existe algum que não permita que o padre 

mergulhe a criança três vezes na fonte, sendo ainda forte 

e capaz de tolerá-la e julgá-la no julgamento e na opinião 

de pessoas discretas e especialistas; mas será necessário 

que a criança esteja vestida e só ser polvilhada com 

algumas gotas de água (Cardwell, Documentary Annals, 

I. 157). 

 

A imersão em trino havia sido a prática da Igreja da 

Inglaterra. No tempo de Maria, havia uma tendência a 

praticar um mergulho (Wall, The History of Infant 

Baptism, I. 580). O testemunho do Dr. Watson, o 

Bispo de Lincoln, está à mão. Ele diz: 

 
Embora a tradição velha e antiga da Igreja tenha sido, 

desde o início, mergulhar a criança três vezes, etc., ainda 

assim, essa não é uma necessidade; mas se ele for 

mergulhado uma vez na água, é suficiente; sim, e em 

tempos de grande perigo e necessidade, se a água 

derramar sobre sua cabeça, será suficiente. (Watson, 

Holsome e Catholyke Doctryne Concernynge the Seven 

Sacraments, 22, 23. Londres, 1558). 

 

Não há exceção registrada para mergulhar entre os 

Batistas. 

 

Elizabeth, a segunda rainha reinante da Inglaterra, a 

última soberana da linhagem Tudor, filha de Henrique 

VIII e Ana Bolena, nasceu no Palácio de Greenwich, 



em 7 de setembro de 1533, e morreu em 24 de março 

de 1603. No tratamento da religião, ela estava vacilante 

e não se podia contar com a mesma política. Embora os 

católicos Romanos estivessem constantemente 

conspirando contra seu trono e até sua vida, ela os 

tratou com grande indulgência. Com os Batistas, não 

foi assim. Desde o início, ela era sua inimiga, e sua 

hostilidade continuou com crescente violência até o 

fim de sua vida. 

 

Na melhor das hipóteses, a distinção entre os nomes 

Batistas e Anabatistas é técnica; pois a palavra 

Anabatistas ainda é usada na Inglaterra para designar 

os Batistas de hoje; e foi usado por muito tempo este 

país, mesmo após a Revolução, da mesma maneira. 

Agora é o nome legal dos Batistas da Nova Inglaterra. 

A palavra Batistas foi usada por um alto funcionário do 

governo inglês nos primeiros dias do reinado da rainha 

Elizabeth. Esse oficial foi Sir William Cecil, depois 

Lord Burleigh, então secretário de Estado e conselheiro 

especial da rainha. A data é 10 de março de 1569. 

Encontra-se em um esboço notável, elaborado 

possivelmente para seu próprio uso, como costumava 

ser, olhar tudo de frente; mas, provavelmente, ele 

poderia colocar diante de Elizabeth os perigos que 

assolavam seu governo. De qualquer forma, é um 

memorando oficial do mais alto oficial de estado e 

facilmente o homem mais influente de Elizabeth. 

 

É um documento longo, cobrindo muitas páginas, mas, 

neste caso, estamos interessados em apenas um dos 

supostos perigos enumerados. O secretário Cecil diz: 



As próximas imperfeições estão aqui em casa, e são elas: 

O estado da religião de muitas maneiras enfraquecido 

pela ousadia ao verdadeiro serviço de Deus; pelo 

aumento do número e da coragem dos Batistas e dos 

menosprezadores da religião; e, finalmente, pelo 

aumento do número de irreligiosas e Epicures. (Uma 

coleção de documentos do Estado relacionados ao Reino 

de Elizabeth. Transcritos de Cartas originais e outros 

memoriais autênticos, deixados por William Cecil, Lord 

Burleigh, e agora permanecendo em Hartfield House, na 

Biblioteca do Direito Honroso Conde de Saulsbury, por 

Samuel Haynes, MA, Londres, 1740.1.585, 586). 

 

Portanto, é cientificamente correto chamar essas 

pessoas de Batistas. 

 

Os Batistas não haviam sido exterminados no reinado 

de Maria sangrenta. Sob ela, muitos Batistas sofreram 

martírio, alguns fugiram para outras terras, a maioria 

permaneceu em casa. É certo que, no início do reinado 

de Elizabeth, a Inglaterra estava cheia de Batistas. A 

opinião de Marsden, um dos mais calmos dos 

puritanos, pode ser interessante nesse ponto. Ele diz: 

 
Mas os Batistas eram os mais numerosos e, por algum 

tempo, de longe os oponentes mais formidáveis da 

Igreja. Dizem que eles existiram desde os dias dos 

Lollards, mas sua principal força era mais no exterior 

(Marsden, 144). 

 

Evans, um historiador invulgarmente cuidadoso, diz: 

 
Não somente a existência, mas a ampla disseminação 

dos princípios Batistas durante o reinado da leoa real 



Tudor, é reconhecida em todas as mãos (Evans, Early 

English Baptists, I. 147). 

 

Havia naquele tempo várias igrejas Batistas em na 

Inglaterra e os Batistas tiveram muitos seguidores. Três 

razões podem ser apresentadas para a multidão de 

Batistas da Inglaterra no início do reinado de Isabel. 

Primeiro, havia sido dada proteção aos refugiados 

holandeses e franceses. Foram-lhes permitidas igrejas 

nas quais o culto divino, de acordo com seus próprios 

pontos de vista, poderia ser conduzido. Embora 

nenhuma dessas igrejas permitidas fosse Batista, 

muitos Batistas desconheciam as autoridades. Segundo, 

o estado da Holanda forneceu outra causa. A 

Inglaterra, sob uma rainha protestante, apelou a eles 

como uma terra de liberdade, e muitos Batistas 

esperavam lá encontrar pelo menos liberdade parcial de 

consciência. Terceiro, também havia na Inglaterra um 

número de Batistas nativos. Na perspectiva da 

liberdade, eles vieram de seus esconderijos onde 

haviam sido sequestrados. 

 

Os Batistas nativos foram reforçados por cardumes de 

Batistas do exterior. O bispo de Londres descreveu 

esses exilados como “um maravilhoso conjunto de 

pessoas más, na maioria das vezes facinorosi ebriosi et 

sectari [encrenqueiros criminosos e sectários]”. Roger 

Hutchinson, um contemporâneo, fala assim deles: 

 
Vários sectários foram invadidos, sob a capa e o título da 

verdadeira religião, que através da persuasão do diabo 

semeou a semente diabólica, como os ... Anabatistas 

(Roger Hutchinson, Trabalhos, 214). 



Bishop Jewel, que acabara de ser consagrado bispo de 

Saulsbury, escreveu a Peter Martyr, em 6 de novembro 

de 1560, da seguinte forma: 

 
Descobrimos no início do reinado de Elizabeth uma 

grande e inauspiciosa colheita de Arianos, Anabatistas e 

outras pragas, que, eu não sei como, mas como 

cogumelos brotam na noite e na escuridão, surgiram 

então escuridão e noite infeliz dos tempos marianos. Sou 

informado disso, e espero que seja esse o fato, que se 

retiraram diante da luz das doutrinas puras, como corujas 

à luz do sol e não são encontradas em lugar algum 

(Zurich Letters, 91). 

 

Strype abordou o assunto e registrou cuidadosamente 

os fatos da seguinte maneira: 

 
Havia tantos desses estranhos em Londres, mesmo após 

a primeira vinda da rainha à coroa, que em seu segundo 

ano ela teve uma proclamação pela descoberta deles e 

um comando para transportá-los para fora de seus 

domínios; ou se espera que proceda contra eles de 

acordo com as leis eclesiásticas ou outras (Strype, 'The 

Life of Archbishop Grindal, 180). 

 

A rainha foi informada da chegada desses Batistas, 

emitiu cartas, datadas de maio, ao arcebispo Parker, 

para fazer uma visita. A rainha escreveu: 

 
Na medida em que entendemos que há reparos diários 

neste reino, um grande número de estranhos de partes 

além dos mares, além de estarem acostumados e a maior 

parte fingindo a causa de sua vinda, a viver neste reino 

com satisfação de sua consciência na religião cristã, de 



acordo com a ordem permitida neste reino, que são 

infectadas com opiniões perigosas, contrárias à fé da 

Igreja de Cristo, como Anabatistas e outros sectários etc. 

(Cardwell, Documentary Annals, I. 307, 308) 

 

O bispo Aylmer diz: 

 
Os Anabatistas, com infinitos outros enxames de 

satanitas, você acha que todo púlpito não pode respondê-

los? Peço a Deus que haja muitos que podem. E nestes 

dias posteriores surgiram as velhas feridas purulentas, 

como os Anabatistas, os vigaristas, com infinitos outros 

enxames dos inimigos de Deus. Esses monstros feios, 

riachos da irmandade do diabo (Aylmer, Harborough of 

Faithful subject, no Prefácio). 

 

Whitgift, em 1572, escreveu um livro contra os 

Batistas, e chegou às seguintes conclusões: 

 
Só desejo que você seja cauteloso e compreenda que o 

Anabatismo (que geralmente segue a pregação do 

Evangelho) deve ser muito temido na Igreja da 

Inglaterra. 

 

É realmente verdade que os Batistas costumam “seguir 

a pregação do Evangelho”. Houve muitas respostas 

para Whitgift. Em um grande volume (A Defesa), em 

resposta a seus oponentes, ele denunciou repetidamente 

os Batistas. Uma das piores falhas foi, ele diz: 

 
Eles tinham seus conventículos particulares e secretos, e 

se dividiram e se separaram da Igreja, nem puderam se 

comunicar com pessoas que não eram de sua seita, seja 



em orações, sacramentos ou ouvindo a palavra (Whitgift, 

Resposta a um certo difamação). 

 

Os Batistas tinham igrejas, observavam os sacramentos 

e eram do tipo mais rigoroso. O bispo Cox também 

ficou perturbado com os Batistas. Ao escrever para 

Gaultner, 12 de junho de 1573, ele diz: 

 
Você não deve lamentar, meu Gaultner, que os sectários 

estejam se mostrando intérpretes maliciosos e perversos 

de sua mais justa opião. Não pode ser de outra maneira, 

mas o joio deve crescer no campo do Senhor e isso em 

pequena quantidade. Desse tipo são os Anabatistas ... e 

todas as outras tribos de sectários que servem para nada 

(Zurich Letters, 285). 

 

A perseguição foi recorrida, mas os Batistas 

continuaram a se multiplicar; estrangeiros continuaram 

a entrar no país, cerca de 4.000 residiam perto de 

Norwich, muitos deles eram Batistas. Além disso, 

igrejas foram formadas. Dos que ainda existem, alega-

se que Faringdon foi fundado em 1576; Crowle e 

Epworth, ambos em 1597; Dartmouth, Oxford, 

Wedmore, Bridgewater, todos em 1600. Ou seja, havia 

conventículos em pelo menos nove condados fora de 

Londres, onde as igrejas ainda existem como seus 

sucessores diretos (Langley, Batistas ingleses antes de 

1602. Londres, 11 de abril de 1902. No Batista). 

Alguns desses Batistas eram estrangeiros, mas alguns 

deles estavam “mesmo na Inglaterra entre nós e entre 

nossas entranhas” (Acta Regia, IV. 86). O Dr. Some 

(Um Tratado Divino, em que são examinadas e 

Confutadas muitas fantasias execráveis) não apenas 



fala dos “conventículos anabatísticos de Londres e de 

outros lugares”, mas também afirma que muitos dos 

Anabatistas foram educados nas universidades. 

 

“Os Anabatistas”, diz Burnet, “eram geralmente 

homens de virtude e de caridade universal” (Burnet, 

História da Reforma de seu próprio tempo, 702). Mas 

nenhum princípio de tolerância deveria prevalecer em 

relação a eles. As pessoas daquela geração, exceto os 

Batistas, nunca entenderam a liberdade religiosa. 

Elizabeth o compreendeu menos. Em 27 de dezembro 

de 1558, ela ordenou que todas as pregações parassem; 

e 4 de fevereiro de 1559, o Tribunal Superior da 

Comissão foi estabelecido pelo Parlamento. Este foi o 

começo de um número incalculável para os Batistas. 

Os Batistas deveriam sofrer acima de tudo. 

 

Três coisas foram empreendidas contra os hereges. O 

primeiro foram certas injunções dadas pela Majestade 

da Rainha (British Museum, 698 h 20 (1)). Uma das 

injunções foi: 

 
Que nenhum homem voluntariamente ou obstinadamente 

defenderá ou manterá heresias, erros ou doutrina falsa, 

contrários à fé de Cristo e à sua sagrada Escritura. 

 

Outro foi contra “a impressão de livros heréticos e 

sediciosos”. 

 

O segundo, para seguir essas proibições com um 

mandado de busca ou visita, como era chamado. 

Quando era feita uma visita real, o reino era dividido 



em circuitos, aos quais era designado um certo número 

de visitantes, em parte clérigos, em parte leigos. No 

momento em que chegaram a qualquer diocese, cessou 

o exercício da autoridade espiritual por todas as outras 

pessoas. Convocaram diante deles o bispo, o clero e 

oito, seis ou quatro dos principais chefes de família de 

cada paróquia, fizeram o juramento de lealdade e 

supremacia, exigiram respostas sob juramento a todas 

as perguntas que considerassem adequadas e exigiram 

uma obediente promessa às injunções reais. Dessa 

maneira, a busca por hereges era realizada de paróquia 

em paróquia em todo o reino. 

 

O terceiro passo começou em 28 de fevereiro, em uma 

lei para a uniformidade da religião e entrou em pleno 

funcionamento em 17 de dezembro do mesmo ano. Foi 

obtida uma lei do Parlamento para uma religião, para 

um modo uniforme de adoração, uma forma de 

disciplina, uma forma de governo da igreja para toda a 

nação; com que estabelecimento todos devem cumprir 

externamente. Esta lei metamorfoseou a Igreja da 

Inglaterra em sua forma atual, sendo a quarta alteração 

em trinta e quatro anos. 

 

Elizabeth estava ansiosa para fazer o que pudesse para 

gratificar Filipe II, e aproveitou a oportunidade para 

mostrar a ele que os ingleses pelos quais exigia 

tolerância dele não eram os hereges com quem haviam 

sido confundidos. Ela pegou em sua rede alguns 

Anabatistas holandeses. Estes se tornaram o bode 

expiatório de sua diplomacia. “As proposições pelas 

quais eles sofreram”, diz Froude, “com as 



contrapropostas dos ortodoxos, faleceram e se 

tornaram sem sentido. A teologia do governo é 

travessa; mas eles não foram punidos a serviço da 

verdade imaginada. Os amigos da Espanha sobre a 

rainha desejava apenas mostrar a Filipe que a 

Inglaterra não era o paraíso da heresia em que o mundo 

acreditava” (Froude, History of England, II. 43, 44). 

Dois homens nobres foram transportados para Newgate 

e queimados em Smithfield, em 22 de julho de 1575. 

Um deles era um homem de anos com uma esposa e 

nove filhos; o outro era um jovem casado há apenas 

algumas semanas. 

 

Os últimos anos de Elizabeth foram marcados por 

crueldade especial. Após a derrota da Armada 

Espanhola, ela teve tempo de pressionar suas idéias de 

conformidade. Após a morte de Grindal, ela escolheu 

John Whitgift como arcebispo de Canterbury. Honesto 

e bem-intencionado, mas de mente estreita a um grau 

quase incrível, o único pensamento que encheu sua 

mente era a esperança de colocar todos os homens em 

conformidade com a Igreja da Inglaterra. Fletcher, o 

historiador dos Independentes, descreveu- o da 

seguinte forma: 

 
Este homem foi meticuloso em tudo o que fez, 

especialmente se almas fossem capturadas ou pessoas de 

verdadeira piedade fossem punidas. Ele parece ter um 

prazer malicioso em inclinar as leis para o lado da 

perseguição; e quando não existia nenhuma lei que 

pudesse ser usada, ele fez ou procurou adquiri-la. Ele 

provavelmente era mais temido e detestado do que 



qualquer homem de sua época (Fletcher, History of 

Independency, II. 145). 

 

Whitgift sufocou as prisões com Batistas. Ele 

considerava os Batistas hereges além de qualquer de 

seus tempos. As doutrinas desses homens foram fatais 

para a idéia de uma Igreja Nacional. Não poderia haver 

Igreja Nacional se os bebês não fossem batizados, se os 

sacerdotes, pela magia do batismo, não tornassem 

todas as crianças Cristãs. Ele fez os púlpitos tocarem 

contra os Batistas. Ele pregou em St . Paulo, 17 de 

novembro de 1583, contra os Anabatistas como 

“nossas pessoas rebeldes e presunçosas”. A 

consequência foi que alguns Batistas foram para terras 

estrangeiras, mas os mais ocultos ou sob o manto de 

conformidade esperavam melhores tempos. 

 

Algumas vezes foi afirmado que os Batistas se 

originaram com os independentes. O inverso exato é 

verdadeiro. Os independentes derivaram suas idéias de 

liberdade religiosa e forma independente de governo 

dos Batistas. 

 

Robert Browne era o pai dos independentes ou 

congregacionalistas. Foi no ano de 1580 que ele foi 

para Norwich. Esta foi a sede dos Batistas holandeses 

na Inglaterra. Havia “quase tantos estrangeiros 

holandeses quanto nativos ingleses habitando neles” 

(Fuller, Church History of Britain, III. 62). Collier diz: 

 
Nessa época, os holandeses tinham uma numerosa 

congregação em Norwich; muitas dessas pessoas 



inclinadas ao Anabatismo estavam mais dispostas a 

receber novas opiniões semelhantes (Collier, História 

Eclesiástica da Grã-Bretanha, VII. 2). 

 

Com esses Batistas holandeses, ele aprendeu algumas 

de suas opiniões e, nessa cidade, no ano de 1584, ele 

organizou a primeira igreja independente. Muitos dos 

principais escritores admitem, como as circunstâncias 

indicam, que ele copiou dos Batistas. Ninguém, exceto 

os Batistas, jamais sustentou essas visões peculiares de 

liberdade de consciência e independência do governo 

da igreja; e os congregacionalistas não aprenderam 

bem essas lições. 

 

Weingarten faz esta afirmação forte: 

 
O acordo perfeito entre os pontos de vista de Browne e 

os dos Batistas no que diz respeito à natureza de uma 

igreja é certamente prova suficiente de que ele 

emprestou essa idéia deles, embora em suas 

"Verdadeiras Declarações" de 1584 ele não a julgasse. É 

aconselhável reconhecer o fato, para que ele não receba 

além de todos os nomes ofensivos acumulados sobre ele, 

o de Anabatistas. Em 1571, havia nada menos que 8.925 

holandeses em Norwich (Weingarten, Revolutions 

Kirchen Englands, 20). 

 

Sheffer diz: 

 
As novas idéias de Browne sobre a natureza da Igreja se 

abriram para ele no círculo dos Batistas holandeses em 

Norwich. 

 



Um dos mais recentes historiadores dos 

congregacionalistas é Williston Walker, professor do 

Seminário Teológico Hartford. Sobre a conexão entre 

Browne e os Anabatistas, ele faz as seguintes 

declarações: 

 
Em muitos aspectos — em seu abandono da Igreja do 

Estado, em seu apelo direto à Palavra de Deus para todos 

os detalhes da administração, em sua organização e 

oficiais — sua semelhança com a dos radicais 

Reformados do Continente é tão impressionante que 

alguma afiliação parece quase certo. Tampouco o 

argumento geográfico para provável conexão com 

movimentos continentais é menos pesado. Esses esforços 

ingleses radicais para uma reforma completa tiveram seu 

apoio principal nos condados do leste, especialmente nas 

proximidades de Norwich e Londres. Essas regiões há 

muito tempo recebiam a imigração holandesa; e a 

influência da Holanda aumentou bastante durante o 

reinado de Elisabeth, devido à tirania de Filipe II. Em 

1562, os holandeses e os valões estabeleceram-se na 

Inglaterra com 30.000. Em 1568, cerca de 5225 das 

pessoas de Londres eram dessa imigração; e em 1587 

eles constituíam mais da metade da população de 

Norwich, enquanto estavam presentes em outras cidades 

costeiras. Agora esses imigrantes eram principalmente 

artesãos e, entre os trabalhadores da Holanda, as 

opiniões Anabatistas foram amplamente divulgadas; e 

embora ele fosse injustificável afirmar que esses 

exilados em solo inglês eram principalmente, ou em 

grande parte, Anabatistas, havia Anabatistas entre eles, e 

uma maneira de pensar Anabatista pode não ter sido 

improvávelmente amplamente induzida entre aqueles 

que podem ter sido totalmente inconscientes a fonte da 



qual seu impulso veio. Certamente a semelhança entre o 

movimento Anabatista do continente e o 

congregacionalismo inglês nas teorias da política da 

igreja, e as possibilidades geográficas de contato entre os 

dois, são suficientemente manifestas para dificultar 

excessivamente a negação do relacionamento (Walker, 

História das Igrejas Congregacionais dos Estados 

Unidos, 26). 

 

Depois de rastrear certas dissimilaridades dos dois 

corpos, ele diz que Browne nunca reconheceu sua 

dívida com os Anabatistas. Ele então observa ainda: 

 
Embora nenhum vestígio de reconhecimento de dívida 

com o pensamento Anabatista possa ser encontrado nos 

escritos de Browne, e embora não descubramos nomes 

holandeses entre o pequeno número de seus seguidores 

que conhecemos pelo nome, a semelhança do sistema 

que ele agora elaborava em comparação com a dos 

Anabatistas, é tão grande em muitos aspectos que é 

difícil evitar a conclusão de que a semelhança é mais do 

que acidental (p. 36). 

 

Em 1582, emigrou, por conta de perseguições, para 

Middleburg, na Zelândia. Aqui sua igreja foi destruída 

por dissensões. Os Batistas eram numerosos aqui, e 

alguns de seu povo se juntaram a eles (Brandt, História 

da Reforma nos países baixos, I. 343, 443). Johnson, o 

pastor da Igreja Separatista, em Amsterdã, escrevendo 

em 1606, fala dessas pessoas que fugiram da Inglaterra 

por causa da perseguição: 

 
Um tempo depois de terem chegado aqui, vários deles 

caíram nos erros dos Anabatistas, que são muito comuns 



nesses países, e tão persistentes, que foram 

excomungados pelo resto (Johnson, An Inquirie and 

Answer of Thomas White, 63). 

 

A imersão era a regra quase universal no reinado de 

Elisabeth. Gough, um antiquário instruído, de dois 

séculos atrás, declara a condição das coisas na 

Inglaterra sob essa rainha. Ele cita as autoridades 

originais para cumprir suas palavras. Ele diz: 

 
Essa (imersão) na Inglaterra era costume, não lei, pois, 

na época da rainha Elizabeth, os governadores da Igreja 

Episcopal proibiam expressamente a aspersão, proibindo 

o uso de bacias no batismo público. Por fim, os 

Guardiões da Igreja verão que em toda Igreja existe uma 

pia batismal sagrada, não uma bacia, na qual o batismo 

pode ser administrado, e deve ser mantido bonito e 

limpo. Item, que a fonte não seja removida, nem que a 

curadoria batize nas igrejas paroquiais em qualquer bacia 

ou em qualquer outra forma que já seja prescrita. 

Aspersão, portanto, não era permitido, a não ser na 

Igreja de Roma, em casos de necessidade em casa 

(Arqueologia, X . 207, 208). 

 

As autoridades especularam que a lei deveria ser 

cumprida. O primeiro comentário sobre o Livro de 

Oração Comum foi de Thomas Sparrow. Ele diz sobre 

o batismo como era entendido em seu tempo: 

 
Este batismo deve estar na fonte. Todo mundo sabe qual 

é a fonte, mas por que é assim chamada? Os ritos do 

batismo nos primeiros tempos eram realizados em fontes 

e rios, tanto porque seus convertidos eram muitos, 

quanto por causa daquelas eras, não eram 



proporcionados por outros batistério; não temos outro 

lembrete do rito além do nome. Pois é por isso que 

chamamos nossas fontes de batistério; que quando a 

religião encontrou a paz, foi construída e consagrada 

para maior reverência e respeito ao sacramento 

(Sparrow, A Rationale on the Book of Common Prayer, 

299). 

 

O bispo Horn, escrevendo para Henry Bullinger, de 

Zurique, em 1575, diz sobre o batismo na Inglaterra: 

 
O ministro examina-os a respeito de sua fé e depois 

mergulha o bebê (Zurich Letters, Second Series, 356). 

 

John Brooke, 1577 D.C., dá uma idéia da forma do 

batismo por imersão. Ele diz: 

 
Eu acredito que o batismo deve ser administrado (não 

com óleo, sal, saliva ou coisas assim), mas apenas em 

água pura e limpa, em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo (Brooke, Uma breve e limpa Confissão do 

Christian Fayth). 

 

Muitos dos Batistas estavam ligados à igreja de João 

Lasco, que foi organizada em Londres em 1550. Este 

era um bom esconderijo para os Batistas estrangeiros. 

A prática desta igreja estava mergulhando. O 

Catecismo deles prescreve: 

 
Q. — Quais são os sacramentos da igreja de Cristo? R. 

— O batismo e a ceia do Senhor. Q. — O que é batismo? 

R. — É uma instituição sagrada de Cristo, na qual a 

igreja é mergulhada em água em nome do Pai, e do 

Filho, e do Espírito Santo (Denkleynen catechismus, 



muitas vezes mais gentil do que o duytscher Ghmeynte 

van Londres. 1566). 

 

Nesse sentido, Robinson afirma que os Anabatistas 

praticavam mergulho. Ele diz: 

 
Eles não encontraram nenhuma falha no modo comum 

de batizar, pois isso era mergulho, mas suas objeções 

estão contra o sujeito, uma criança (Robinson, The 

History of Baptism, 565). 

 

O ano de 1571 marca o aparecimento de um livro 

muito importante (Reforma Legum Ecclesiasticarum), 

que deveria ter sido enviado pela autoridade de John 

Fox. Foi preparado pelo arcebispo Cranmer e outros 

comissários e provavelmente foi escrito pelo Dr. 

Haddon. Foi impresso sob a supervisão do bispo 

Parker no 13º Parlamento de Elizabeth. Torna claro 

que a Igreja da Inglaterra exigia que os candidatos 

fossem “mergulhados nas águas (in aquas demergitur) 

e ressurgissem deles”. É igualmente claro sobre a 

prática de mergulhar entre os Batistas. Depois de aludir 

à negação do batismo infantil, diz: 

 
Da mesma forma, mais erros são acumulados por outros 

no batismo, que alguns parecem tão surpresos como se 

acreditassem que desse elemento eterno em si o Espírito 

Santo emerge, e que seu poder, seu nome e sua 

eficiência, dos quais somos renovados e sua graça e os 

presentes restantes procederam dela, nadam nas próprias 

fontes do batismo. Em uma palavra, eles desejam que 

nossa regeneração total se deva àquele poço sagrado que 

investe contra nossos sentidos. 



O ano de 1578 oferece uma prova adicional de imersão 

entre os Batistas da Inglaterra. O Rev. John Man, 

Merton College, Oxford, publicou em inglês uma 

tradução e adaptação dos Lugares Comuns da Religião 

Cristã por Wolfgang Musculus. Ele diz que a palavra 

batismo vem de uma palavra Grega que significa em 

inglês “mergulhar ou se afogar”. Ele declara a forma 

do batismo entre os Batistas como imersão. Ele 

continua: 

 
Mas algum homem irá se opor. Se o batismo de João e o 

batismo de Cristo fossem todos um, então os apóstolos 

não tinham motivos para batizar os doze discípulos da 

maneira de nosso Senhor Jesus, que foi batizado antes de 

João. Para que propósito foi mergulhá-los duas vezes em 

um batismo? Alguns pais, e os Anabatistas de nossos 

dias, não tomaram o fundamento de seu batismo (Man, 

Lugares Comuns da Religião Cristã, 678). 

 

A particularidade de Wall marca a correspondência 

entre o declínio da imersão na Igreja da Inglaterra e o 

crescimento dos Batistas. De acordo com sua posição, 

os Batistas prosperam onde quer que os Pedobatistas 

pratiquem derramar ou aspersão. Mergulhando e os 

Batistas andam juntos. Os Batistas holandeses não 

fizeram nenhum progresso em particular na Inglaterra 

porque os ingleses praticavam mergulho. Quando o 

derramamento começou a ser costume nos dias de 

Isabel, os Batistas fizeram progresso, e sua grande 

popularidade na Inglaterra foi garantida pelo 

crescimento da aspersão nos reinados de Tiago I e 

Carlos I. As declarações de Wall são muito 

interessantes. Ele diz: 



A Alemanha e a Holanda tiveram seus problemas com 

essa seita; mas não até que eles também tivessem, quase 

geralmente, deixado de lado as crianças. Inglaterra tudo 

isso enquanto mantinha o caminho antigo. E, embora 

várias vezes alguns Anabatistas holandeses tenham 

aparecido aqui durante esses tempos, tentando fazer 

prosélitos aqui; no entanto, Foxe, o historiador da época 

da rainha Elizabeth, declara que nunca ouviu falar de 

nenhum inglês que tenha sido pervertido por eles. Para 

que o antipedobatismo não comece aqui enquanto 

mergulhar nos batismos comuns durou. Por dois reinos, 

derramar água no rosto do bebê estava mais na moda, e 

algumas poucas pessoas se tornaram Batistas 

Antipedobatista, mas não fizeram uma separação. Eles 

nunca tiveram um número considerável aqui, até o 

reinado Presbiteriano começar. Esses homens (por 

oposição à igreja da Inglaterra, penso) trouxeram a parte 

eterna do sacramento a um símbolo menos significativo 

do que o próprio Calvino havia feito (pois ele dirige o 

derramamento de água no rosto) e, na maioria dos 

lugares, mudou derramando a aspersão. Isso 

escandalizou muitas pessoas, e de fato foi e é realmente 

escandaloso. Tão parcialmente que, e em parte a brecha 

que foi então aberta para todas as seitas que se 

propagariam, deram origem a isso: o que, portanto, acho 

que, como disse, voltaria à igreja da Inglaterra, caso 

(Wall, A História do Batismo Infantil, II. 464, 465). 

 

O reinado de Tiago I. (1603-1625) foi em um período 

selvagem, uma era de conflitos incessantes por toda 

parte. A mente humana, despertando do sono do 

feudalismo e da idade das trevas, fixou-se em todos os 

problemas inerentes aos problemas da sociedade 

humana que, mesmo nos dias atuais, ainda não estão 



meio resolvidos. Na Inglaterra, durante o século XVII, 

os homens estavam cavando as raízes das coisas. Eles 

estavam perguntando: qual é a autoridade suprema nos 

assuntos humanos? Sobre o que repousa o governo e, 

para que finalidade existe? (Arber, A História dos Pais 

Peregrinos, 6). Mas os Batistas e outros deveriam 

ganhar vitórias sobre a liberdade constitucional e 

religiosa até então desconhecidas na Inglaterra. 

 

As igrejas Batistas no início do reinado de Tiago I 

estavam no extremo da fraqueza, nas profundezas da 

obscuridade e no meio de violentas perseguições. Os 

poderes do estado e da hierarquia foram combinados e 

persistentemente direcionados para eliminá-los da 

existência. Preso, banido ou punido a morte, supunha-

se por um tempo que quase se extinguiram; mas eles 

cresceram em segredo, multiplicaram-se 

excessivamente e foram encontrados em todas as partes 

da Inglaterra. É dito por Omerod, em 1605, que 

“também mantemos nossos sectários conviccionados 

em casas particulares e em cantos secretos, que a 

verdade raramente busca”, continua ele: “E, assim, eles 

planejam e andam juntos (sendo poucos em número em 

o primeiro) cresceu a tal multidão, como um de seus 

próprios pregadores disse abertamente em um púlpito, 

ele foi convencido de que havia 10.000 deles na 

Inglaterra e que o número deles aumentava diariamente 

em todos os lugares de todas as estações e graus” 

(Omerod, The Picture of a Puritan. Londres, 1605). 

Estes, sem dúvida, não eram todos Batistas, mas os 

Batistas estavam bem representados entre os 

dissidentes. 



Não obstante Edward Wightman tenha sido queimado 

até a morte, os Batistas pediram, em 1610, a Câmara 

dos Lordes por maior liberdade de consciência e 

maiores privilégios. A petição é preservada na 

Biblioteca da Câmara dos Lordes e é endossada nas 

costas “lida e rejeitada”. A petição é a seguinte: 

 
À direita Assembleia honorável da Câmara dos Comuns 

do Parlamento. Uma súplica humilde de diversos 

prisioneiros pobres e muitos outros súditos leais do rei, 

prontos para testemunhar com juramento de lealdade 

com toda sinceridade, cujas queixas são lamentáveis, 

apenas por causa da consciência. 

 
Mais humildemente, mostrando que, embora no 

Parlamento realizado no sétimo ano do reinado da 

majestade do rei, seja agora, foi promulgado que todas as 

pessoas com mais de dezoito anos de idade, que não 

viessem à Igreja etc., deveriam prestar juramento de 

lealdade e, por sua recusa, devem ser cometidas na 

prisão sem fiança, etc. Por esse estatuto, os Recusantes 

do Papismo, ao prestarem juramento, são diariamente 

libertados das prisões; e vários de nós também são 

colocados em Liberty quando caímos nas mãos dos 

Reverendos Juízes e Justiça. Mas quando caímos nas 

mãos dos bispos, não podemos beneficiar do juramento 

mencionado, pois eles dizem que pertence apenas aos 

Recusantes de Papas e não a outros; mas fomos mantidos 

por eles em prisões remanescentes, separadas de esposas, 

filhos, servos e chamados, não por qualquer outra causa 

mas apenas pela consciência para com Deus, para a total 

destruição de nós, nossas esposas e crianças. 

 



Portanto, nossa mais humilde súplica a esta alta e 

honrosa Assembleia é que, na comiseração de nosso 

estado angustiado, de nossas esposas e filhos pobres, 

pode-se expressar com palavras expressas que os súditos 

fiéis da majestade do rei, bem como os Recusadores de 

Roma pode ser libertado da prisão após prestar o 

juramento. 

 

E ainda devemos (como fazemos dia e noite) orar para 

que o Deus do céu esteja em sua Assembleia Honrosa, 

pois por ele os príncipes decretam justiça. 

 

Pelos súditos fiéis de sua majestade 

 

Mais falsamente chamado 

Anabatistas. 

Rejeitado pelo Comitê. 

 

Os Batistas, em 1615, apresentaram uma “súplica 

humilde à majestade do rei”. Tinha o título 

“Perseguição pela religião julgada e condenada” 

(British Museum, 4108 de 30 (5)). Foi reimpresso 

pelos Batistas em 1620 e 1622. Na Epístola ao rei, eles 

dizem pateticamente: 

 
No entanto, nosso desejo mais humilde de nosso Senhor, 

o rei, é que ele não daria seu poder para forçar seus 

súditos fiéis a dissimularem a acreditar como ele 

acredita, na menor medida de perseguição; embora não 

seja uma perseguição pequena viver muitos anos em 

prisões imundas, em fome, frio, ociosidade, divididas 

entre esposa, família, vocação, deixadas em contínuas 

misérias e tentações, assim como a morte seria para 

muito menos perseguição; vendo que sua majestade 



confessa, que mudar de idéia deve ser obra de Deus. E 

dos senhores bispos que desejamos, que eles deixem um 

pouco de perseguir aqueles que não podem crer como 

eles, até que provem que Deus está satisfeito com isso, e 

as almas dos que se submetem estão a salvo de 

condenação; que eles provem isso, e protestamos que 

nos submeteremos para sempre, assim como milhares; e, 

portanto, se houver alguma centelha de graça neles, 

deixem-se dar satisfação pela palavra escrita, ou por 

ambos. Mas, se não quiserem, mas continuarem seus 

maus caminhos, como devem ter feito, lembre-se de que 

devem julgar e ter as abominações ordenadas diante 

deles. 

 

Esse apelo é assinado pelas “testemunhas indignas de 

Cristo, súditos fiéis de sua majestade, comumente (mas 

mais falsamente) chamados Anabatistas”. Portanto, 

havia milhares de Batistas na Inglaterra naquela época 

e muitos deles nunca haviam estado fora do país, pois 

descreviam sua condição como na prisão e na 

perseguição. Eles declaram que foram falsamente 

chamados de Anabatistas, e esse apelo foi muito tempo 

depois publicado pelos Batistas nas horas da 

perseguição como um documento histórico adequado 

que estabelecia sua posição. A súplica expôs por vários 

argumentos excelentes o grande pecado da 

perseguição; eles rejeitaram o batismo de crianças, 

como sendo uma prática que não tinha fundamento nas 

Escrituras; e todos os batismos recebidos na Igreja de 

Roma ou na Inglaterra, eles consideravam inválidos, 

porque recebido em uma igreja falsa e de ministros 

anticristãos. Eles negaram a sucessão a Roma e 

declararam que a sucessão não é necessária ao batismo. 



Eles afirmaram: “Que qualquer discípulo de Cristo, em 

qualquer parte do mundo, que esteja no caminho do 

Senhor, ele pela palavra e Espírito de Deus pregando 

dessa maneira a outros, e convertendo, ele pode e 

também deve batizá-los”. Eles afirmaram que todo 

homem tinha o direito de julgar por si mesmo em 

questões religiosas e que perseguir por causa da 

religião é ilegal e anticristão. 

 

Eles reconheceram que a magistratura é a ordenança de 

Deus, e que reis e todos os que têm autoridade devem 

ser obedecidos em todos os assuntos civis, não apenas 

por medo, mas também por causa da consciência. 

 

Eles permitiram que o juramento fosse lícito; e 

declarou que toda a sua profissão estava disposta em 

fidelidade e verdade a assinar o juramento de lealdade. 

 

Eles possuem que alguns chamados Anabatistas tinham 

várias opiniões estranhas contrárias a eles; e 

esforçaram-se para se livrar da merecedora censura por 

conta disso, mostrando que era assim em algumas das 

igrejas primitivas; como alguns na igreja de Corinto 

negaram a ressurreição dos mortos; alguns na igreja de 

Pérgamo mantinham a doutrina dos nicolaítas e, no 

entanto, Cristo e seus apóstolos não condenaram tudo 

pelos erros de alguns. Mas aquilo que eles invocam 

principalmente é o orgulho, o luxo e a opressão dos 

bispos nobres, e o pretenso poder espiritual pelo qual, 

dizem eles, muitos deles foram expostos ao confisco de 

bens, prisão longa e prolongada, enforcamento, 

queimação, e banimento. “Todos os quais”, dizem eles, 



“Em nossa Confissão de Fé impressa, publicada há 

quatro anos”. 

 

Este é um documento memorável. “As visões 

ampliadas e precisas que este panfleto”, diz Price, 

“abordaram, evidenciam um progresso surpreendente 

no conhecimento da liberdade religiosa e autorizam 

totalmente seus autores a serem considerados os 

primeiros expositores e defensores mais esclarecidos 

dessa melhor herança do homem. Outros escritores, de 

nome mais distinto, tiveram sucesso e roubaram sua 

honra; mas seu título é tão bom, e a quantidade de 

serviços que prestaram em nome dos interesses comuns 

da humanidade é tão incalculável que uma posteridade 

imparcial deve atribuir a eles por merecerem louvor. 

Pertencia aos membros de uma seita caluniada e 

desprezada, poucos em número e pobres em 

circunstâncias, trazer à vista do público, em sua 

simplicidade e onipotência, aqueles princípios imortais 

que agora são universalmente reconhecidos como 

autoridade divina e obrigação universal” (Price, 

History of Protestant Nonconformity in England, I. 

520, 523. Londres, 1836-1838). 

 

Houve um evento ocorrido no ano de 1614, que foi de 

maior importância do que todos os decretos dos bispos. 

Era um livro escrito por um humilde Batista, cidadão 

de Londres. Uma carta antiga lança muita luz sobre sua 

história (na Biblioteca Menonita, Amsterdã). Mark 

Leonard Busher, o autor, estava no auge de uma idade 

adulta, tendo nessa data cinquenta e sete anos de idade. 

Ele escreveu o primeiro livro que apareceu na 



Inglaterra defendendo a liberdade de consciência. Não 

pode ser lido sem uma pulsação. O estilo é simples e 

desamparado, mas encontramos algumas passagens 

tocantes (Masson, The Life of Milton, III. 102). Ele 

ainda morava em 1641, em Leyden, pobre, velho e 

abandonado. Se ele voltou com Helwys e sua igreja, ou 

em outra data, não se sabe, mas ele estava em Londres 

em 1614. A probabilidade é que, na publicação de seu 

livro, ele tenha sido obrigado a fugir do país para, 

posteriormente, estar novamente na Holanda. O livro 

não receberia nenhum favor da Igreja cruel e 

perseguidora da Inglaterra. Os rígidos Presbiterianos e 

a Igreja da Inglaterra não tolerariam os princípios que 

ela continha. No entanto, a boa semente foi plantada. 

Depois de anos, Locke e Milton ouviram a voz de 

Busher com êxtase. 

 

O argumento principal do livro é "”exceto que um 

homem nasça de novo e não possa ver o reino de 

Deus”; que a regeneração é o resultado da fé em 

Cristo; e que nenhum rei ou bispo é capaz de comandar 

a fé. A perseguição, portanto, é irracional e deve falhar 

em seu objetivo; os homens não podem ser feitos 

Cristãos pela força. A isso, ele acrescenta outro apelo: 

até os turcos, os infiéis e os pagãos toleram os de 

outras crenças que não as suas. Portanto, ele diz: 

 
Quanto mais os Cristãos deveriam, quando os turcos os 

toleram? Seremos menos misericordiosos que os turcos? 

ou devemos aprender os turcos a perseguir os Cristãos? 

Não é apenas impiedoso, mas antinatural e abominável; 

sim, monstruoso para um Cristão irritar e destruir outro 

por diferenças e questões religiosas. 



Ele alega que essa liberdade seja concedida aos 

Romanistas — o primeiro inglês que teve a coragem de 

fazê-lo — e argumenta que isso poderia ser feito com 

toda a segurança do Estado. Era uma extensão inédita 

de generosidade. Ele também defendeu a liberdade de 

imprensa. Ele diz: 

 
Que, para mais paz e sossego, e para a satisfação dos 

fracos e simples, entre tantas pessoas que diferem na 

religião, é lícito para cada pessoa ou pessoas, sim, 

Judeus e papistas, escrever, disputar, conferir e 

raciocinar, imprima e publique qualquer assunto que 

toque a religião, seja a favor ou contra quem quer que 

seja, sempre que eles não alegem pais à prova de 

qualquer ponto da religião, mas apenas as Escrituras 

sagradas (Busher, Paz Religiosa: ou, um Pedido de 

Liberdade de Consciência, 51). 

 

Lenta mas seguramente, a dívida dos Batistas pela 

liberdade religiosa está sendo reconhecida. Diz 

Stoughton: 

 
Os Batistas foram os principais na defesa da liberdade 

religiosa e, talvez, para um deles, Leonard Busher, 

cidadão de Londres, tenha a honra de apresentar, neste 

país, o primeiro pedido distinto e amplo de liberdade de 

consciência (Stoughton, Ecclesiastical History da 

Inglaterra, II. 232). 

 

Os Batistas desde o princípio defendiam a liberdade de 

consciência para todos. 
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CAPÍTULO XVI 

 

DO EPISÓDIO DE JOHN SMYTH 

 
Ele era um Homem Incomum — O Material para sua Vida Rara 

e Complicada — Lincoln — Gainsborough — Os Documentos 

Crowle — Animosidade Contra Ele — Ele é Batizado — Sua 

Grande Capacidade — Os Anabatistas na Holanda — Sucessão 

Batista — A Questão de seu Se-Batismo — A Posição dos 

Escritores Batistas — suas Próprias Palavras — Sua Imersão — 

Não Há Dificuldade em Obter Imersão na Holanda — Ashton — 

Os Menonitas — B. Evans — Muller — Robert Barclay — P.B. - 

R.B. — Thomas Wall — Telhas Shute — Crosby — Ivemey — 

Taylor — Masson — Bishop Hall — Clyfton — Baillie — I.H. — 

Mark Leonard — Busher — Helwys — John Norcott — John 

Morton — I. Graunt — Smyth — Sua Própria Testemunha — 

Excluído Da Igreja Batistas — Ele Difere dos Menonitas — O 

Testemunho De Helwys — Helwys Retorna À Inglaterra 

 

Agora é necessário retornar e considerar um 

movimento que fez um grande barulho no mundo. É 

uma revisão do Rev. John Smyth e seu trabalho na 

Holanda, e a conexão dos Batistas ingleses com esse 

trabalho. 

 

John Smyth foi ocasião de muitas controvérsias 

violentas. Um episódio em sua vida, pois dificilmente 

pode ser chamado mais do que isso, tem sido a 

provocação para a escrita de muitos livros e, até hoje, 

os autores encontram um interesse perene em suas 

ações. Alguns afirmam que enquanto ele morava em 

Gainsborough, em 1606, ele se tornou Batista e foi 

batizado por John Morton no rio Don; outros afirmam 

que o manuscrito que dá esse relato é uma falsificação; 



alguns afirmam que, posteriormente, na Holanda, ele 

se batizou; outros declaram que ele foi batizado por 

Helwys; alguns dizem que as primeiras igrejas Batistas 

gerais da Inglaterra se originaram com ele e sua 

companhia; enquanto outros declaram que havia 

igrejas Batistas na Inglaterra muito antes dessa data. 

 

A data e o local de seu nascimento não foram 

determinados. É certo que ele foi educado em 

Cambridge. Ele entrou na Universidade, em 15 de 

março de 1586, na Christ's Collage, e se formou como 

Mestre de Artes, 1593 (Burgess, Smyth the Se-Baptist 

42. Londres, 1911). Foi ordenado clérigo da Igreja da 

Inglaterra por William Wickham, em 1594. Foi eleito 

pregador da cidade de Lincoln em 27 de setembro de 

1600 (Lincoln Records, f 5b) e encerrou seus cultos em 

13 de outubro de 1602. É certo de que, enquanto estava 

nesse lugar, ele rejeitou as doutrinas dos Anabatistas e 

acreditou nas calúnias contra eles (Smyth, um pai da 

verdadeira Praye, Works, I. 164. Cambridge, 1915). 

 

Ele permaneceu em Lincoln até 1606, quando se 

tornou pastor de uma igreja independente em 

Gainsborough. Ele permaneceu lá até uma data anterior 

a março de 1608, quando se mudou para a Holanda 

(Smyth, O personagem da besta, 71. Bodleian Library, 

n p Pamp.). Enquanto ele era pastor em Gainsborough, 

foi encontrado um manuscrito que pretende ser a ata da 

Igreja Batista de Epworth e Crowle (Dr. John Clifford, 

The General Baptist Magazine, Londres, julho de 

1879, vol. 81) foi encontrado. Registra: 

 



1606, 24 de março. Nesta noite, à meia-noite, o Élder 

John Morton batizou John Smith, vigário de 

Gainsborough, no rio Don. Estava tão escuro que fomos 

obrigados a ter lanternas. O Élder Brewster orou, o Sr. 

Smith fez uma boa confissão; caminhou até Epworth em 

suas roupas frias, mas não recebeu nenhum dano. A 

distância era de mais de três quilômetros. Todos os 

nossos amigos estavam presentes. Deus trino seja louvor. 

 

A ocasião para a publicação desses extratos foi a 

reabertura da capela em Crowle, em 8 de junho de 

1879. Muitos outros registros foram impressos na 

época. 

 

Em sua publicação, este documento foi violentamente 

atacado nos Estados Unidos como falsificação; por 

causa da alegada imersão de Smyth por Morton. 

 

Há muitas coisas registradas nessas atas de Epworth e 

Crowle que não são facilmente compreendidas, outras 

que são improváveis e outras que parecem impossíveis. 

Mas quando alguém se lembra de que havia um véu de 

segredo jogado sobre todas as ações dos separatistas; 

que alguns dos homens mais influentes simpatizavam 

secretamente e possivelmente lhes pertenciam; quanto 

mais se lê a história daqueles tempos, mais claramente 

ele está convencido de que a dissidência foi 

generalizada. Quando alguém se lembra de tudo isso, 

não é provável que seja dogmático em suas afirmações. 

É possível que essas atas tenham sido compilações, 

mas é melhor não se apoiar muito em manuscritos não 

autenticados. 

 



Pouco depois de Smyth chegar à Holanda, repudiou 

seu antigo batismo. Provavelmente foi por volta do ano 

de 1609. Ele permaneceu Batista por um curto período 

de tempo e depois foi excluído pela igreja que ele 

havia organizado e Thomas Helwys tornou-se pastor e 

líder. Posteriormente, Smyth solicitou a adesão aos 

Menonitas, mas depois de muita discussão e 

perturbação entre eles, seu pedido foi rejeitado. Foi a 

ocasião de um grande debate e muita amargura entre os 

Menonitas. As cartas foram escritas por muitos 

partidos e algumas das igrejas Menonitas chegaram ao 

ponto de condenar formalmente a união em termos 

severos. Dois pregadores Menonitas, Ris e Gerritz (LF 

Reus, Aufrichteige Nachrichten Mennoniten, 93, 1748 

D.C.), escreveram Confissões favoráveis aos 

Menonitas e tinham Smyth e outros para assiná-las. As 

Confissões apenas insatisfaram ambas as partes e 

falharam em trazer a união dos quarenta e dois ingleses 

que assinaram um deles, onze apagaram seus nomes, e 

a mais grave insatisfação surgiu entre os Menonitas. O 

resultado foi que Smyth não foi recebido pelos 

Menonitas e o restante de sua companhia só foi 

recebido após anos de espera, e não sem atritos. 

 

O assunto do Anabatismo não era novo entre os 

separatistas da Holanda. Francis Johnson testemunhou 

em 1606 que pouco depois de 1593, quando sua igreja 

emigrou “vários deles caíram nas heresias dos 

Anabatistas (que são muito comuns nesses países), e 

assim persistentes foram excomungados pelo resto”. 

John Payne (Payne , Royall Exchange, Haarlem, 1597) 

menciona os Batistas ingleses criados nos Países 



Baixos; e Henoch Clapham, no mesmo ano, teve 

problemas com alguns Anabatistas em sua igreja 

separatista em Amsterdã (Clapham, Little tratado 

intitulado Carpenter, datado de 7 de julho de 1597). 

 

A animosidade extraordinária foi desenvolvida por 

uma discussão sobre se Smyth se batizou ou se foi 

batizado por Helwys. Ele foi rendido pelos Batistas 

holandeses, mas não pediu a eles o batismo. A história 

Pedobatista diz que ele se batizou primeiro, depois 

Helwys e depois o restante da companhia. Desde então, 

ele foi chamado de Se-Batista. A história foi usada 

com gravidade incomum pelos oponentes dos 

princípios Batistas e respondeu com indignação como 

uma calúnia ao homem (Hanbury, Historical 

Memorials, I. 179). Os escritores Batistas costumam 

tomar uma posição forte contra Smyth ter se batizado. 

É difícil ver que diferença faz se Smyth se batizou ou 

foi batizado por Helwys. É certo que Smyth e sua 

igreja pensaram que tinham o direito de originar o 

batismo entre si e citaram o exemplo de João Batista 

para sustentá-lo. O verdadeiro problema deles não era 

o batismo, mas a sucessão da igreja. Smyth foi levado 

a duvidar se havia alguma igreja batizada no mundo e, 

portanto, qualquer sucessão verdadeira. 

 

Pode ser oportuno observar que o batismo de Smyth 

não afetou o batismo das igrejas Batistas da Inglaterra. 

Afirmou-se que as igrejas Batistas gerais da Inglaterra 

se originaram com esta igreja de Smyth; que essa era a 

igreja mãe dos Batistas; e mesmo que a denominação 

batista tenha se originado aqui no ano de 1609. Após 



uma investigação prolongada, não conseguimos 

encontrar evidências de que qualquer igreja Batista 

tenha crescido a partir dessa. Podemos descobrir que, 

depois que Helwys se estabeleceu com esta igreja em 

Londres, algumas igrejas se afiliaram a ela em certa 

correspondência com alguns Menonitas da Holanda; 

mas que eles tinham uma origem comum não se 

manifesta em lugar algum. Se essa prova existe, ela 

escapou de nossa atenção. 

 

Os historiadores Batistas da Inglaterra são 

singularmente unânimes nesse ponto. “Se ele (Smyth) 

era culpado do que eles cobram com ele”, diz Crosby, 

“não há defeito nos Batistas ingleses; que não 

aprovaram esse método, nem receberam seu batismo 

com ele” (Crosby, History of os Batistas ingleses, I. 

99). 

 

Ivimey não tinha essa opinião. Referindo-se à origem 

das igrejas Batistas particulares no reinado de Carlos I, 

ele diz: 

 
Foi durante esse reinado que ocorreu um evento entre os 

Batistas, que tem sido comumente, mas erroneamente 

considerado como o começo de sua história neste país. 

Esta foi a formação de algumas igrejas em Londres, que 

muitos deveriam ser os primeiros dessa denominação no 

reino. Mas poderia ser provado que não havia igrejas 

Batistas distintas até esse período, não se seguiria que 

não havia Batistas, o que, no entanto, foi afirmado com 

confiança. Mostramos que pessoas que professam 

sentimentos semelhantes aos dos atuais Batistas ingleses 

foram encontradas em todos os períodos da igreja 



inglesa e também que, desde o ano de 1589, a partir do 

testemunho do Dr. Some, havia muitas igrejas desse tipo. 

descrição em Londres e no país. Durante o reinado de 

James, produzimos provas incomuns de que havia um 

grande número de Batistas que sofreram prisão em 

diversos países e que uma petição ao rei foi assinada por 

muitos de seus ministros. Pensa-se que a igreja Batista 

Geral em Canterbury existe há duzentos e cinquenta 

anos, e que Joan Boucher, que foi queimada no reinado 

de Eduardo o sexto, fosse membro dela (Ivimey, A 

History of the English Baptists, I. 187, 188). 

 

Adam Taylor, que escreveu a história dos Batistas 

gerais, tem um capítulo sobre: “A história dos Batistas 

gerais ingleses, da Reforma ao início do século XVIII” 

(Taylor, A History of the General Baptists, I. 65). Um 

pouco mais adiante, ele diz: “Esta (igreja de Smyth) 

parece ter sido a primeira igreja Batista composta por 

ingleses, após a Reforma” (p.70). Taylor está 

indubitavelmente errado nesta afirmação de que esta 

foi a primeira igreja composta apenas por ingleses. 

Quanto aos Batistas gerais, Taylor afirma e traça sua 

história desde a Reforma. 

 

Alguns assumiram que Smyth foi batizado por afusão. 

Afirmou-se que ele estava cercado pelos Menonitas 

holandeses, que invariavelmente, afirma-se, praticavam 

aspersão e que Smyth aprendeu sua prática com eles. 

Smyth não era um holandês, mas um episcopal do 

norte da Inglaterra. Foram os Presbiterianos, e não a 

Igreja da Inglaterra, que, por influências escocesas, 

introduziu a aspersão na Inglaterra. Naquele exato 

momento, e antes de Smyth deixar a Inglaterra, a Igreja 



da Inglaterra estava usando medidas radicais para 

impedir o crescimento da afusão naquele país. A prova 

deve ser apresentada para mostrar que Smyth diferia de 

seus colegas religiosos nesta prática. Essa prova é 

desconhecida. 

 

A dificuldade na mente de Smyth não era obter 

imersão na Holanda, pois havia quem mergulhasse lá, 

mas a sucessão adequada. Os autores que foram os 

mais persistentemente citados para provar que Smyth 

foi batizado por afusão são Ashton, editor das Obras de 

John Robinson; Evans, o autor de uma História dos 

Batistas; Muller, um Menonita, e Barclay, um Quacre. 

Ashton era um congregacionalista, um partidário de 

servir, que invariavelmente dava o pior motivo para 

Smyth e o melhor para Robinson. Muller era um 

Menonita que nunca teve a oportunidade de justificar o 

derramamento. Barclay era um Quacre, que não 

acreditava no batismo, e seu esforço era invalidar todo 

o batismo, especialmente como praticado pelos 

Batistas. Evans é conservador e não pronuncia uma 

opinião decidida. 

 

Ashton não oferece provas a favor de sua posição. Ele 

acha que existem “alusões incidentais” que indicam 

“que o batismo que o Sr. Smyth realizou sobre si 

mesmo deve ter sido mais por afusão ou 

derramamento” do que por imersão. Essa afirmação 

cautelosa de um autor que defendia o derramamento e 

que era dogmático na maioria dos assuntos é uma base 

esbelta para qualquer prova presuntiva de que Smyth 

estava na prática de aspersão. 



É curioso, no entanto, que aqueles que foram tão 

cuidadosos em citar o Dr. Ashton na declaração 

supracitada de que Smyth derramou água sobre si 

mesmo tenham sido igualmente cuidadosos em deixar 

passar a forte declaração de que os Batistas holandeses, 

na época de Smyth, praticava mergulho. Em um 

exemplo, ele fala com incerteza; no outro 

positivamente. O primeiro se encaixa nos pontos de 

vista preconcebidos daqueles que encontram 

vazamentos em todos os lugares e é sempre citado; o 

último é fatal para essas visões e é deixado sem aspas. 

 

Vale a pena ver o que Ashton diz. Suas palavras são as 

seguintes: 

 
É um fato singular, tão zeloso quanto o Sr. Smyth e seus 

amigos pelo batismo dos crentes, e sério como eram seus 

oponentes em favor do batismo infantil, a questão do 

modo de batismo nunca foi discutida por nenhuma das 

partes. A imersão no batismo não parece ter sido 

praticada ou defendida por Smyth ou Helwys, o suposto 

fundador da denominação Batista geral na Inglaterra. 

Nada aparece nesses escritos controversos para garantir a 

suposição de que eles consideravam a imersão como o 

único e adequado modo de administrar essa ordenança. 

Alusões incidentais existem, em suas próprias obras e 

nas respostas de Robinson, que o batismo que o Sr. 

Smyth realizou sobre si mesmo deve ter sido antes por 

afusão ou derramamento. Essa suposição também não é 

improvável, pelo fato de os Batistas holandeses, por 

quem eles estavam cercados, administrarem 

uniformemente o batismo por imersão (Robinson, 

Works, III. 461). 



Se o silêncio valesse alguma coisa, seria imersão tão 

prontamente quanto derramar. Um homem honesto não 

deve reclamar. Foi feita uma declaração elaborada de 

que todos os Menonitas praticavam derramamento e 

que em 1612 a imersão era desconhecida entre eles; 

essa imersão começou na Holanda em 1619, entre os 

Collegiants, em Rynsburg. Portanto, diz-se, Smyth 

praticou o derramamento. Como argumento, isso é 

ilógico. Se Smyth desejava praticar o derramamento, 

por que ele não foi aos Menonitas se eles possuíam o 

que ele queria? Smyth era um inglês, iniciando o 

batismo por conta própria, porque acreditava que toda 

sucessão havia sido perdida e não foi ao holandês para 

o batismo. 

 

Alega-se ainda: Que, quando a companhia de Smyth, 

depois de ter sido expulsa por Helwys e o contingente 

Batista, solicitou a adesão entre os Menonitas, a forma 

de batismo não foi aumentada; e que, portanto, Smyth 

realizou derramamento sobre si mesmo. Um argumento 

maravilhoso. Por que os Menonitas deveriam levantar 

a questão? Por que levantar a questão se os Menonitas 

praticavam derramamento e Smyth havia sido imerso? 

Hoje em dia, existem pessoas que praticam a afusão e 

se contentam em receber pessoas que foram imersas 

em sua irmandade e não levantam dúvidas. 

Geralmente, são os imersos que levantam a questão da 

validade do derramento. De fato, os Menonitas não 

receberam Smyth em sua igreja, e foram mais de três 

anos (1615) após sua morte, antes que o restante de sua 

companhia fosse recebido nesse órgão. Tudo isso foi 

precedido por uma violenta controvérsia, que agitou o 



corpo Menonita por toda a Holanda. Se houvesse tanta 

harmonia entre Smyth e os Menonitas, seria difícil 

explicar esse processo extraordinário. Ashton, como 

testemunha, não é fiel a quem o cita. 

 

Evans foi citado da mesma maneira, mas é cauteloso. 

Sobre a existência de imersão na Holanda, em 1608-

1612, ele é particularmente claro. Depois de citar 

Ashton, ele diz por conta própria: 

 
A observação do editor também se aplica a um período 

considerável de controvérsia neste país (Inglaterra). A 

prática quase universal na Igreja inglesa tornou 

desnecessária a discussão do modo. Nas respostas de 

Tombes a seus muitos oponentes, as reivindicações dos 

bebês são os pontos em disputa. Sobre o modo do 

batismo de Smyth, teremos mais a dizer atualmente; e 

acrescentamos apenas que havia uma parte dos Batistas 

holandeses que administravam uniformemente o batismo 

por imersão (Evans, Primeiros Batistas Ingleses, nota 

203). 

 

Na mesma página, ele acrescenta: 

 
Havia Batistas na Holanda, aqueles que administravam o 

batismo por imersão, bem como aqueles que adotavam o 

modo atualmente praticado por nossos irmãos da 

Holanda. 

 

Está claro, tanto para Ashton quanto para Evans, que 

Smyth desejava a imersão dos Menonitas; havia 

aqueles na prática que poderiam tê-lo imerso. Smyth 

provavelmente estava imerso na infância; se o Crowle 



Records for verdadeiro, ele foi imerso em 1606; e 

agora estava imerso novamente. Foi a validade do 

batismo sobre a qual ele tropeçou. 

 

Muller é citado livremente por Evans. Ele era um 

Menonita. Os irmãos Menonitas são as pessoas mais 

excelentes, mas estão nervosos com o assunto do 

batismo. Eles estão anormalmente ansiosos para 

justificar sua prática de derramar. Mas mesmo Muller 

diz que Smyth estava imerso. Ele achava que os 

Menonitas da época estavam praticando afusão, mas 

que Smyth mergulhou. Como Muller foi citado 

livremente, essa declaração é de interesse, ele diz: 

 
Eu próprio acrescento as seguintes observações: Parece-

me que as pessoas mencionadas no memorial, que ainda 

não foram batizadas, foram admitidas no Wateriandere 

pelo batismo, não por imersão, mas por aspersão. Esse 

modo de batismo era, desde os dias de Menno, o único 

modo usado entre eles, e ainda entre nós. Os 

Waterlanders, ou qualquer outro partido da Holanda 

Doopsgezinden, praticavam naquele tempo o batismo 

por imersão. Eles haviam feito uma exceção, nesse uso, 

em nome dos ingleses, que em seu país ainda não 

haviam recebido o batismo, é mais do que provável que 

o memorial tenha mencionado a alteração. Mas eles se 

preocupavam apenas com a própria natureza do batismo 

(fundada em épocas plenas) e, portanto, estavam 

dispostos a admitir aqueles que foram batizados por um 

modo diferente do deles, assim como costumam fazer 

nos dias de hoje (Evans I. 224). 

 



A outra testemunha é um Quacre, e Barclay sempre 

menospreza o batismo e se deleita especialmente em 

seus esforços para invalidar as reivindicações dos 

Batistas ingleses. Ele foi obrigado a admitir que a 

questão da maneira do batismo não surge (Barclay, The 

Inner Life of the Societies of the Commonwealth, 70). 

 

Quando o professor Masson foi questionado sobre o 

livro de Barclay, ele disse: 

 
Sim, eu conheço bem o livro. Fiquei muito interessado e 

li o livro assim que saiu da imprensa. Robert Barclay 

pertencia a uma família que há muito estava ligada à 

história religiosa da Inglaterra, e fui levado a esperar 

grandes coisas de seu livro; mas fiquei desapontado. 

Parece-me que ele não conseguiu captar a tendência da 

vida religiosa dos tempos em que escreveu. O trabalho é, 

de modo algum, igual ao assunto com o qual ele lida; ou 

com o que poderíamos esperar dele. Suponho que ele 

coletou algumas informações úteis, mas o trabalho não é 

especialmente valioso. 

 

Essas são as testemunhas e este é o testemunho 

produzido para provar que todos os Menonitas 

praticavam aspersão e que John Smyth foi batizado por 

afusão. Todos esses são escritores recentes e não 

pretendem que exista uma palavra nos escritos de 

Smyth, seus amigos ou até mesmo seus inimigos, que 

provariam que ele praticou afusão. Todos eles 

declaram que o ato do batismo nunca chega aos 

conselhos. É o velho argumento Pedobatista do 

silêncio. Mas esses autores não sustentam a posição 

assumida. De um ou outro dos autores, verificou-se 



que todos os Menonitas praticavam mergulho, alguns 

deles praticavam mergulho e, além disso, Smyth foi 

mergulhado. A maioria esmagadora, no entanto, dos 

historiadores, incluindo muitos que deram ao assunto 

uma consideração mais cuidadosa, nunca disseram que 

Smyth foi batizado de outra maneira, exceto por 

imersão. 

 

Como Smyth não se candidatou aos Batistas 

holandeses para o batismo, não teve nenhuma conexão 

com eles até um período após o seu batismo e nunca 

esteve em sua comunhão, a forma de batismo praticada 

pelos Menonitas não tinha influência sobre Smyth e 

seu batismo. Portanto, neste local, embora haja muito 

material sobre o assunto, a forma do batismo entre os 

Menonitas não é discutida detalhadamente. Os dois 

Menonitas com quem Smyth lidou especialmente 

foram Hans de Ris e Lubbert Gerritz, que pertenciam 

às congregações Waterlander. Há duas testemunhas em 

mãos, Abram a Doorslaer, e Peter Jacob Austro-

Sylvium, escrevendo em data de 1649, pela autoridade 

do Sínodo da Holanda do Norte, menciona essas 

pessoas pelo nome e declara que praticaram “batismo 

por imersão ou aspersão em água” (Grondige ende 

Klare Wertooninghe vanhet oderscheydt no voozamste 

Hooftstrucken, 464). Isso repousa a idéia de que os 

habitantes da água não praticavam mergulho; e Smyth 

não poderia estar imerso se assim o desejasse. Não há 

data entre Simon Menno e o ano de 1700 em que a 

imersão não foi praticada por alguns dos Batistas 

holandeses e por algumas congregações 



exclusivamente. O problema na mente de Smyth não 

era imersão, mas a sucessão das igrejas. 

 

No século em que o batismo ocorreu, no dia dezessete, 

nenhum escritor menciona qualquer forma de batismo 

de Smyth além da imersão. São citados três autores que 

refletem a mente do século. A partir do ano de 1641, 

ocorreu uma controvérsia sobre o assunto do batismo. 

Os Batistas após a prisão do arcebispo Laud e a 

destruição do Supremo Tribunal da Comissão vieram 

de seus esconderijos em grandes multidões. Não é o 

objetivo, neste lugar, discutir essa controvérsia apenas 

na medida em que se relaciona ao batismo de John 

Smyth. A ousadia dos Batistas agitou poderosamente 

os Pedobatistas. Em certa medida, a liberdade de 

expressão havia sido concedida aos Batistas e eles 

aproveitaram o privilégio. Seus inimigos pensaram que 

deveriam ser esmagados de uma só vez. 

 

O primeiro a atacar os Batistas foi um P.B., que 

escreveu, em 1641. Edward Barber, que imprimiu seu 

próprio livro naquele ano, diz que o trabalho de P.B. 

chegou a sua mão enquanto o seu estava na imprensa. 

P(levante Deus) B(arbon) diz que os Batistas eram 

novos, e R. B(seta) (Resposta Briefe a um discurso, 

recentemente escrito por um P.B. Londres, 1642. 

Biblioteca do Dr. Angus, Regents Park College) se 

ressentiu e disse que sua forma de batismo era antiga. 

P.B. refere-se a alguns dos Batistas como aqueles “que 

se batizaram” “além do mar” na “Holanda”. O 

problema deles, disse ele, era a falta de um 

administrador adequado. Ele declarou que eles não 



iriam aos Batistas holandeses, que não praticavam 

“mergulho total”. Ele diz: 

 
Mas agora, muito recentemente, alguns são considerados 

poderosamente, como tendo descoberto um novo defeito 

no batismo, sob a deserção, que cria uma nulidade de 

batismo em seu conceito, que não é de todo e é sobre a 

maneira de batizar, em que eles espiaram tal defeito, pois 

causam uma nulidade absoluta no batismo de todas as 

pessoas, mas como foram tão batizados, de acordo com 

sua nova descoberta, e tão parcialmente como antes, em 

relação ao assunto, e em parte no que diz respeito ao 

grande defeito da maneira ... Eles querem um mergulho, 

que tenha autoridade do céu, como João, a quem eles 

querem chamar de mergulho, de quem se diz que é isso 

pode ser manifestado que seu batismo era do céu (P.B., 

um discurso tendendo a provar que o batismo dentro ou 

sob a deserção do anticristo é a ordenança de Jesus 

Cristo). 

 

Então a posição dos Batistas sobre o assunto de 

mergulhar é declarada longamente. Um resumo dessas 

declarações pode ser fornecido. Smyth e sua 

companhia rejeitaram a Igreja Católica Romana como 

Anticristo e não a procuraram pelo batismo, embora 

praticasse imersão; estavam preocupados com o 

assunto da sucessão de igrejas e sustentavam que, em 

vez de arriscarem-se, iriam instituir o batismo entre si, 

e reivindicavam a autoridade de João Batista para 

iniciar o rito; eles se recusaram a ser batizados pelos 

galeses, apesar de praticarem mergulho; eles não foram 

aos Batistas holandeses, embora tenham tido uma 

sucessão de mais de cem anos, porque nem sempre 



praticam mergulho total. Tal é o testemunho de Louvor 

a Deus por Barbon no batismo de Smyth. Barbon foi 

respondido por vários Batistas que discutiram a 

questão da sucessão e o direito de originar o batismo, 

mas nenhum remotamente sugeriu que Smyth não 

estava imerso. 

 

Thomas Wall, 1691 D.C., era um oponente dos 

Batistas. Ao examinar a imersão de Smyth, ele diz: 

 
Um terceiro projeto que essas pessoas descobriram 

privar os bebês do batismo nas águas, persuadindo 

pessoas de anos em que eles não foram batizados, se não 

mergulhados ou afundadas na água (Wall, Batismo 

Anatomizado, 107). 
 

Giles Shute, em 1696, escreveu de maneira venenosa 

contra os Batistas. Ele diz: 

 
Agora, julgue o sábio em que desordem abominável eles 

retêm seu batismo desde o Sr. Smyth; e se não cheira 

mal nas narinas do Senhor desde então, como o 

ministério de Corah e sua companhia. Em sua tabela de 

detalhes, em que essa passagem é direcionada a ela, é 

consultado quem começou o batismo por meio de 

mergulho entre os ingleses que se autodenominavam 

Batistas? A resposta é John Smyth, que se batizou. 

Assim, você pode ver em que fundamento podre os 

princípios dos Anabatistas são construídos e em que 

porta essa doutrina anticovenante entrou entre nós na 

Inglaterra; portanto, é da terra, e apenas uma inovação 

humana, e deve ser detestada e detestada por todo o povo 

Cristão (Shute, Um Desafio Geral para todos os 

Pedobatistas). 



Os historiadores Batistas ingleses mencionam a 

imersão como a forma do batismo de Smyth. Crosby se 

refere a Smyth como “um dos primeiros restauradores 

da imersão” (Crosby, História dos Batistas ingleses, I. 

97). 

 

Ivimey diz: 

 
Após uma análise mais aprofundada do assunto, ele viu 

motivos para concluir que a imersão era o verdadeiro e 

apropriado significado da palavra batizar e que deveria 

ser administrada somente àqueles que eram capazes de 

professar fé em Cristo (Ivimey, A History of the English 

Batistas, I. 114). 

 

Taylor diz: 

 
Ao revisar o assunto da separação, o Sr. Smyth 

descobriu que ele e seus amigos agiam de maneira 

inconsistente ao rejeitar a ordenação recebida da Igreja 

da Inglaterra, porque a consideravam uma igreja falsa e, 

ainda assim, retinha seu batismo como um verdadeiro 

batismo. Isso o levou a examinar a natureza e o 

fundamento do batismo; e ele percebeu que nem o 

batismo infantil nem a aspersão tinham fundamento nas 

Escrituras. Com sua franqueza habitual, ele não ficou tão 

convencido dessa importante verdade que professou 

abertamente e defendeu seus sentimentos (Taylor, The 

History of the General General Baptists, I. 68). 

 

Pode-se citar uma longa lista de escritores Pedobatistas 

que afirmam que Smyth estava imerso: Os seguintes 

são completamente representativos: Daniel Neal 



(História dos Puritanos, II. 29. Londres, 1732); 

Thomas Price (História da não conformidade 

protestante na Inglaterra, I. 495) Walter Wilson 

(história e antiguidades das igrejas dissidentes, I. 29); 

Punchard (The History of Congregationalism, de cerca 

de 250 a 1616, 318, 319); Ashead (O progresso do 

sentimento religioso, xix. Londres, 1852); e W. M. 

Blackburn (História da Igreja Cristã). 

 

Deve haver espaço para o testemunho do Prof. Masson, 

da Universidade de Edimburgo. Esse brilhante 

estudioso, na preparação de sua grande vida de Milton, 

passou com cuidado e laboriosamente pela massa de 

audiência material sobre o assunto. Ele diz: 

 
Smyth havia desenvolvido seu Separatismo na forma 

conhecida como Anabatismo, não apenas exigindo o 

rebatismo dos membros da Igreja da Inglaterra, mas 

rejeitando o batismo de crianças por completo, e 

insistindo na imersão como a forma bíblica apropriada 

desse rito (Masson, The Vida de John Milton, II. 540). 

 

No professor David Masson, A.M., LL.D., temos um 

especialista excepcional. Ele foi professor na 

Universidade de Edimburgo por trinta anos, tendo 

atuado anteriormente treze anos como professor na 

University College, em Londres. Colocou quarenta e 

três anos em serviço ativo no estudo da literatura 

inglesa. Talvez nenhum estudioso de língua inglesa 

tenha estudado tanto o período das Guerras Civis 

(1640-1660 D.C.) quanto ele. Seu grande trabalho 

sobre A vida de Milton lhe custou trinta anos de 



estudos rigorosos. Ele contou algo de seus estudos e 

processos de trabalho no Museu Britânico. Ele diz: 

 
Da multiplicidade e extensão das pesquisas necessárias, 

qualquer relato geral pode ser entediante. Talvez, no 

entanto, eu possa aludir especialmente às minhas 

obrigações para com o Escritório do Estado em Londres, 

onde havia calendários impressos dos Documentos do 

Estado; a tarefa de consultá-los é fácil: infelizmente, 

quando comecei minhas leituras no grande repositório 

nacional, os jornais nacionais do período que mais me 

interessavam — de 1640 a 1643 — eram totalmente 

desassistidos. Eles tinham, portanto, que me serem 

trazidos em pacotes e inspecionados com cuidado, para 

que nada útil fosse ignorado. Dessa maneira, tive que 

perseverar em ritmo lento nas minhas leituras e notas; 

mas acredito que agora posso dizer em grande parte a 

maior parte do tempo adotado no presente volume-1640 

a 1643, não existe um único documento doméstico 

daqueles que costumavam estar no Departamento de 

Documentos do Estado, que não passaram pelo meu 

mãos e foi examinado (Masson, Life of Milton, Prefácio 

ao Vol. III). 

 

Ele deu atenção especial ao ponto de mergulhar entre 

os Batistas ingleses. Quando ele foi visitado em sua 

casa em Gowanlea, Juniper Green, Midlothian, ele fez 

a seguinte pergunta: 

 
Sua leitura o leva a acreditar que os Batistas ingleses 

antes de 1641 D.C. praticavam imersão? ou você acha 

que eles estavam praticando aspersão e, na data indicada, 

mudaram de idéia e são imersionistas? 

 



Um olhar de surpresa surgiu em seu rosto e ele 

perguntou: “Alguém acredita em algo assim?” Então 

ele continuou: 

 
Bem. Estou sempre aberto a uma nova luz. Esses 

senhores podem saber algo que eu não apóio a teoria 

deles; mas toda a minha leitura está na direção de que os 

Batistas na Inglaterra eram imersionistas na prática. É 

claro que, entre os primeiros Anabatistas da Alemanha, 

quando todos os tipos de pessoas foram chamados 

Anabatistas, e o termo abrangeu todos os tipos de 

crenças religiosas, pode haver alguns que foram 

chamados Anabatistas que praticavam aspersão, mas eu 

não conheço isso na Inglaterra. Quando um homem 

apresenta uma nova opinião como essa, ninguém tem a 

menor obrigação de acreditar ou refutá-la, a menos que 

seja apoiado pelas razões mais poderosas. Toda a 

literatura da época é a favor da teoria de imersão. 

Quando escrevi meu livro, tentei guardar todos os pontos 

com ampla autoridade. Eu tinha boas razões para o que 

fiz, muita coisa passou da minha mente e é muito escuro 

para mim agora. 

 

Imediatamente ele começou a mencionar muitas 

autoridades conhecidas e a se referir prontamente às 

fontes originais. 

 

Passamos agora dos historiadores para uma 

consideração dos fatos relativos ao batismo de Smyth 

reunidos dele e de seus contemporâneos. 

 

Os inimigos declarados de Smyth afirmam que a forma 

do batismo foi imersão. O bispo Hall, que era um 



oponente aberto de Smyth, aponta para a forma do 

batismo por imersão. Em seu pedido de desculpas 

contra os Brownistas, ele fala de Smyth como “quem 

lavou a água da fonte como impura”; e mais adiante, 

ele diz: “Ele renunciou à nossa Cristandade com a 

nossa igreja e lavou a água anterior com água nova” 

(Hall, Works, IX. 384). O bispo Hall, um episcopal, 

refere-se inquestionavelmente à imersão. É impossível 

pensar que essas alusões estão derramando, pois ele 

não diria que a afusão lavaria um antigo batismo em 

uma fonte. Tal figura de linguagem é impossível na 

boca de um bispo da Igreja da Inglaterra daquele 

período. Hall estava interessado em entender um 

ponto; e foi severo com os Brownistas quando se 

opuseram a Smyth. Ele diz: 

 
Você não pode tolerar uma falsa igreja, por que se 

contentar com um falso sacramento? especialmente 

porque sua igreja, ainda não sendo reunida para Cristo, 

não é igreja e, portanto, o batismo dela é uma nulidade. 

... Ele (Smyth) diz a você a verdade; sua estação é 

insegura; ou você deve seguir em frente com ele ou 

voltar para nós. Todos os seus rabinos não podem 

responder à acusação de seu irmão rebatizado. Se o seu 

batismo é bom, então a sua constituição é boa. ... O que 

você precisa para substituir a valetadeira de outro 

homem? … Mostre-me onde os apóstolos batizaram em 

uma bacia (Ibid, 25). 

 

Essas observações do bispo Hall aos Brownistas em 

relação a Smyth como “seu irmão rebatizado” são 

significativas. Em sarcasmo desdenhoso, ele exige dos 

Brownistas: “Mostre-me onde os apóstolos batizaram 



em uma bacia”. “O que você precisa sobre a 

valetadeira de outro homem?” O ponto do impulso 

implica que Smyth se imergiu, ao contrário da prática 

deles, e que ele tinha precedentes apostólicos para 

mergulhar. Implica ainda que a carne na vala de Smyth 

os havia enjoado, porque, como os apóstolos, ele havia 

descartado a bacia (Armitage, A History of the 

Baptists, 458). 

 

Uma declaração foi citada pelo Dr. Whitley, de Joseph 

Hall, para provar que Smyth estava na prática de 

aspersão. Ele diz: 

 
Joseph Hall desafiou Robinson no próximo ano. “Se seu 

parceiro, M. Smyth, alguma vez convencer você a se 

rebatizar, seu gesto mais apto (ou qualquer outro em 

maioridade) seria receber a água Sacramental, 

ajoelhando-se ... Mostre-me onde os apóstolos batizaram 

em uma bacia ... como seus Anabatistas agora (Common 

Apologie, XXXVI, XXXVII) (Whitley, obras de John 

Smyth, I. xciv). 

 

Voltando às obras do bispo Hall (X., 69-71, Oxford, 

1837), mal nos impressionamos que ele tenha dito que 

os Anabatistas batizavam em uma bacia. Na página 69 

é a seguinte declaração: 

 
Portanto, ouso dizer corajosamente que, se seu parceiro, 

M. Smyth. jamais, que Deus proíba, persuadi-lo a 

rebatizar, seu gesto mais apto ou qualquer outro em 

plena idade, seria receber a água sacramental ajoelhada. 

 



Hall disse que Robinson (não Smyth) recebeu a Ceia 

do Senhor ajoelhado, e seria bom se ele recebesse o 

batismo da mesma maneira. O restante da citação do 

Dr. Whitley é removido mais de duas páginas e desafia 

ainda mais as declarações de Robinson. Bishop Hall 

diz ainda: 

 
Mostre-me, onde os apóstolos batizaram em uma bacia; 

ou onde eles receberam mulheres à mesa do Senhor; para 

você ho anthropos, 1 Coríntios 11 não servirá: mostre-

me que a Bíblia foi distinguida em capítulos e versículos 

no tempo dos apóstolos; mostre-me que eles jamais 

celebraram o Sacramento da Ceia em qualquer outro 

momento que não a noite, como fazem agora seus 

Anabatistas; mostre-me, que eles usavam uma oração 

antes dos sermões sempre, outra depois; que eles 

pregaram mesmo em um texto; onde eles pregavam 

sobre uma mesa; ou, finalmente, mostre-me onde os 

apóstolos usaram isso, que você usou antes de sua última 

profecia; e mil dessas circunstâncias. 

 

Em nenhum lugar desta passagem está sugerido que 

John Smyth, ou os Anabatistas, batizavam em uma 

bacia ou praticavam aspersão. O que é afirmado pelos 

Anabatistas é que eles celebravam a Ceia do Senhor 

em outros momentos que não a noite. Isso e nada mais 

é dito. E essa é a melhor prova que já foi oferecida de 

que Smyth praticava aspersão. Não é nenhuma. 

 

Clyfton, 1610 D.C., fala da igreja de Smyth “como 

uma nova companhia lavada” (Clyfton, Um pedido de 

crianças, Epístola ao leitor). 

 



Isso não é compatível com a idéia de vazar. Clyfton 

praticava afusão e não usaria essas palavras se Smyth 

tivesse concordado com ele. 

 

Robert Baillie, ao falar da facilidade com que os 

Brownistas se transformaram em Anabatistas, aludiu a 

Smyth e sua companhia, “ao se transformar em pessoas 

tão prontas quanto a neve e o gelo se transformarem 

em água” (Baillie, Dissuasive, 30). Este idioma não é 

consistente com o vazamento. 

 

I. H., em 1610, escreveu um livro contra essa 

congregação, no qual ele declara: “Pois me diga: todo 

aquele que for batizado da forma e da maneira corretas 

(pelas quais você permanece firme) sobre a pele será 

salvo?” (I. H., A Descrição da Igreja de Cristo, 27). Os 

Batistas diferiam de seus oponentes na “forma e 

maneira” do batismo. A forma dos puritanos estava 

derramando; a forma dos Batistas era imersão. Ele 

ainda pergunta: “A água da Holanda lavou todos vocês 

tão limpos?” (Ibidem, 25). Essa pergunta é 

inconsistente com derramando. 

 

Os associados a Smyth declaram que a forma do 

batismo estava mergulhando. Mark Leonard Busher 

estava de alguma forma ligado a Smyth e estava na 

Holanda na época. Sobre o assunto de mergulhar, ele é 

claro. Ele diz: 

 
E, portanto, Cristo ordenou que seus discípulos 

ensinassem todas as nações e as batizassem; isto é, 

pregar a palavra da salvação a toda criatura de todos os 



tipos de nações que sejam dignas e dispostas a recebê-la. 

E, como recebe de bom grado e de boa vontade, ele 

ordenou que fosse batizado na água; isto é, mergulhado 

por mortos na água (Busher, Pedido de Consciência 

Religiosa, 50). 

 

Tal era a prática da congregação de Amsterdã 

“mergulhada na água” pelos que acreditavam. Esforços 

foram feitos para dissociar Busher dos Batistas, mas 

Christopher Lawne testemunha que ele era um 

Anabatista (Lawne, Prophane Schisme, 56. 1612 D.C.). 

 

Outros membros dessa companhia, quase que em 

segundo a Smyth, era Thomas Helwys. Em Uma 

Declaração de Fé dos Povos Ingleses Restantes em 

Amsterdã, na Holanda, impressa no ano de 1611 (York 

Minster Library, xxi. o 15), que deveria ter sido escrita 

por Helwys, Artigo 14, é o seguinte idioma: 

 
O batismo de lavar com água é a manifestação externa 

de morrer para o pecado e caminhar na novidade da vida. 

Romanos  6:2,3. E, portanto, de maneira alguma 

pertence aos bebês. 

 

A alusão ao enterro e ressurreição de Cristo indicaria 

imersão; e afusão não pode ser descrita como “uma 

lavagem com água”. Existe uma expressão semelhante 

que ocorre em uma carta escrita por Helwys e outros, 

Amsterdã, 12 de março de 1610, que é a seguinte: 

 
E todo aquele que será agora instigado pelo mesmo 

Espírito para pregar a mesma palavra, e os homens 

sendo convertidos, poderá, de acordo com o exemplo de 



João, lavá-los com água, e quem pode proibir? (MSS. Na 

Biblioteca de Amsterdã, No. 1351). 

 

Todas as evidências apontam para a imersão de 

Helwys. Os historiadores são bastante unânimes em 

relação ao seu batismo. Brook diz: Helwys recebeu o 

batismo por imersão (Brook, Lives of the Puritans, II. 

279). 

 

Prof. Masson diz: 

 
Por isso, Helwys, retornando à Inglaterra logo após 

1611, atraiu ao redor dele, como vimos, a primeira 

congregação de Batistas gerais ou arminianos em 

Londres; e essa obscura congregação Batista parece ter 

se tornado o depositário de toda a Inglaterra do princípio 

absoluto da Liberdade de Consciência expresso na 

Confissão de Amsterdã como distinto do princípio mais 

restrito preconizado pelo corpo geral dos Independentes. 

Não apenas o povo de Helwys diferia dos independentes 

quanto ao batismo infantil e ao mergulho; eles diferiam 

também no poder do magistrado em questões de crença e 

consciência (Masson, The Life of Milton, II. 544). 

 

John Norcott foi associado a Smyth; e ele escreveu um 

livro para comprovar a imersão. Muitas edições deste 

livro foram impressas (Ivimey, History of the English 

Baptists. III. 299). Sucedeu a Spilsbury no pastorado 

de Gravel-lane. Ele estava associado a Hanserd 

Knollys, William Kiffin e outros heróis da época. Seu 

sermão fúnebre foi pregado por Benjamin Keach. O 

livro foi dedicado à igreja em Wapping. Uma edição 

deste livro foi editada e publicada por Charles H. 



Spurgeon. Ele usou uma reimpressão da quinta edição 

de Londres. Esta edição tem uma introdução por 

Kiffin. A primeira edição ainda escapou de nossa 

atenção. Uma parte do capítulo IV é a seguinte: 

 
1. A palavra Grega baptizo significa mergulhar, 

submergir. Assim, Cristo foi mergulhado na água, 

Mateus 3:16. Assim, ele foi mergulhado ou oprimido em 

seus sofrimentos, Lucas 12:50. “Eu tenho um batismo 

com o qual ser batizado; e agora sou endireitado até que 

ele realize”. 

 

2. A tradução holandesa diz: Naqueles dias veio John the 

Dipper, Mateus 3:1. Em João 3:23, diz a versão, João 

estava mergulhando em breve, porque havia muita água 

ali. O que precisava de muita água não era para 

mergulhar? 

 

3. Eles batizaram nos rios. Eles vieram a João e foram 

batizados na Jordânia, Mateus 3:6. João estava batizando 

em Enon porque havia muita água lá, João 3:25. Que 

necessidade havia em um rio e onde havia muita água? 

Um pouco de água em uma bacia não serviria para 

borrifar o rosto? 

 

4. Batismo significa o enterro de Cristo. Portanto, somos 

sepultados com ele pelo batismo na morte, Romanos 6:4. 

Enterrado com ele no batismo, Colossenses 2:12. Agora, 

não consideramos um homem enterrado quando um 

pouco de terra é aspergida em seu rosto, mas ele é 

enterrado quando coberto; nós estamos enterrados no 

batismo. 

 



5. Os sofrimentos de Cristo são chamados de batismo, 

Lucas 12:50. Eu tenho um batismo para ser batizado; e 

agora estou endireitado até que seja realizado. Quando 

Cristo sofreu, ele mergulhou em dores. Seus sofrimentos 

estavam apenas na cabeça ou na testa? Não, não; não 

havia uma parte livre; ele estava da cabeça aos pés com 

dor; sua cabeça estava coroada de espinhos penetrantes, 

suas mãos e pés estavam pregados ao agrião; e toda a sua 

pessoa estava tão esticada na cruz que um homem 

poderia ter contado todos os seus ossos, Salmo 22:17. 

Não havia uma parte livre. O homem pecou corpo, alma 

e espírito; portanto, todo o Cristo deve sofrer pelo 

pecado. Cristo foi batizado na dor, mergulhado na 

tristeza, nenhuma parte livre; isso ele chamou de 

batismo. Assim, quem é batizado é mergulhado na água, 

para mostrar como Cristo foi mergulhado em tristeza por 

nossa causa. 

 

6. O batismo é a colocação de Cristo. Muitos de vocês 

que foram batizados em Cristo têm colocado em Cristo, 

Gálatas 3:27. O texto significa que um servo veste o 

uniforme de seu Senhor, uma roupa que demonstra que 

ele é um servo de um personagem tão grande; assim, no 

batismo, vestimos o uniforme de nosso Senhor, e ele 

mesmo nos veste da cabeça aos pés. É assim que, pelo 

batismo, colocamos em Cristo. 

 

7. Quando Cristo foi batizado, ele saiu da água, Mateus 

3:16. Seu batismo foi realizado com um pouco de água 

no rosto? Então ele não foi mergulhado na água e não 

poderia ter saído dela; mas porque ele foi batizado na 

água, portanto, sendo batizado, ele saiu da água. Filipe e 

o eunuco caíram na água (e estando lá na água) Filipe 

batizou o eunuco. Ambos saíram da água, Atos 8:39; 



mas até que ponto haviam caído se Filipe apenas 

borrifou o eunuco ou derramou água sobre a cabeça? 

 

Assim, você vê que o lugar em que essas pessoas foram 

batizadas era um rio ou uma certa água; a ação deles foi 

nesse sentido — eles caíram na água, foram batizados. 

Isso foi feito em locais onde havia muita água. O fim era 

mostrar o enterro de Cristo; mas agora, se não houver 

um enterro debaixo d'água para mostrar o enterro de 

Cristo, o grande fim da ordenança será perdido; mas o 

enterro é bem estabelecido mergulhando na água 

(Norcott, Batismo Descoberto de Forma Clara e Fiel, de 

acordo com a Palavra de Deus, 28-41). 

 

A seguir, perguntas e respostas sônicas para mostrar 

que aspersão é “fogo estranho” no altar de Deus. 

 

John Morton era membro desta igreja e assinou muitos 

dos artigos. Ele praticava mergulho. Benjamin Brook 

diz sobre ele: 

 
John Morton foi um dos discípulos de John Smyth em 

Amsterdã, de quem recebeu o batismo por imersão. 

Depois veio à Inglaterra, foi um pregador zeloso dos 

sentimentos dos Batistas gerais, etc. (Brook, The Lives 

of the Puritans, III. 517). 

 

Na Biblioteca Bodleian há uma cópia do livro de E. 

Jessop e há notas marginais que John Morton deveria 

ter feito. Jessop diz: 

 
Que o batismo de crianças não é nem pode ser a marca 

da besta mencionada no Apocalipse 13:16, para isso ... é 

uma coisa (de fato) que as crianças não são capazes. 



Para isso, Morton volta a se juntar: 

 
(Vós) o batismo de Cristo é (tal) coisa de que (os bebês) 

não são capazes. (Se) foi (usado) e praticado neles, eles 

foram (gravados como muitos) estiveram na história 

(não), uma nova (moção) é encontrada para eles (nome) 

para borrifar eles (cabeça) em vez de mergulhar (que) a 

palavra batismo (significa) dizer (Burgess, John Smyth, 

o Se-Baptist, 827). 

 

John Robinson, o Pai Peregrino, em resposta a Morton, 

afirma que este e sua congregação praticavam 

mergulho. Ele diz: 

 
No próximo lugar, eles chegam ao batismo, no qual se 

consideram elementos, como imundície na água. E 

começando com o batismo de João, etc. (Robinson, 

Defesa da Doutrina Proposto pelo Sínodo de Dort, 147). 

 

Aqui está uma afirmação positiva de que Morton e sua 

igreja praticavam mergulho. 

 

Morton testemunha sua própria crença. Ele declara que 

João batizou seus discípulos no Jordão e acrescenta: 

 
Essa era de fato a prática das igrejas primitivas. Não 

pode ser destruída (Morton, A Description of the God 

god for, 129. 1620 D.C.). 

 

I. Graunt é outra testemunha da posição de Morton. Ele 

declarou que Morton diferia de alguns na Graça Livre, 

mas concordou com o resto dos Batistas em imersão. 

Suas palavras estão na forma de uma conversa. Ele diz: 



 
Heres. Porém, encontramos uma regra de verdade na 

palavra de Deus, claramente nos direcionando para a 

questão da Igreja de Cristo, que, exceto as qualificadas 

pela fé, são sujeitos adequados do batismo, cuja fé é 

exercida pelo ensino e depois pelo batismo de mergulhar 

admite e dá acesso a esses crentes para terem comunhão 

na companhia da igreja conosco nas santas ordenanças 

de Deus; que as ordenanças da igreja não são entendidas, 

mas negligenciadas e desprezadas por todos os hereges 

com os quais você nomeou e conferenciou 

anteriormente, portanto somos a igreja verdadeira, pois 

professamos apenas um Senhor, uma fé e um batismo. 

Efésios 4:5. 

 

Verdade. Senhor, percebo que você é um Anabatista e, 

portanto, cumprirei rapidamente minha promessa tardia 

e, de fato, cerca de trinta anos desde que o Sr. Morton, 

professor de uma igreja dos Anabatistas em Newgate, 

sua confissão compreendeu todas as erros dos 

arminianos que hoje em dia, muitos que estão sob o seu 

nome, dentro e fora de Londres, discordam, como lhe 

parece (I. Graunt, Truth's Victory, 19). 

 

A afirmação é que Morton, em 1615, estava praticando 

mergulho. Ele diferiu com alguns na Graça Livre, mas 

não no ato do batismo. 

Smyth é ele próprio uma testemunha da prática de 

mergulhar. O extrato da Confissão, como citado acima 

de Helwys, descreveu o batismo como “uma lavagem 

com água” e um enterro e uma ressurreição também 

foram assinados por Smyth. Em uma curta confissão de 

fé (MSS. Na Biblioteca de Amsterdã, No. 1352), 



assinada por Smyth, e outras quarenta outras, artigo 30, 

ele diz sobre o batismo: 

 
Todo o trato no batismo visível exterior da água se põe 

diante dos olhos, testemunha e significa, o Senhor Jesus 

interiormente batiza o homem fiel e arrependido, na pia 

da regeneração e renovação do Espírito Santo, lavando a 

alma de toda a poluição e pecado, pela virtude e mérito 

de seu derramamento de sangue; e pelo poder e operação 

do Espírito Santo, a verdadeira água celestial, espiritual 

e viva, limpa o mal interior da alma e a torna celestial, 

espiritual, viva, na verdadeira justiça ou bondade. 

Portanto, o batismo na água nos leva a Cristo, ao seu 

santo ofício em glória e majestade; e admoesta-nos a não 

nos apoiarmos apenas no exterior, mas com a santa 

oração para subir e implorar a Cristo o que é bom. 

 

Por nenhuma exegese adequada, isso pode ser 

interpretado como algo que não seja imersão. Em outra 

Confissão de Fé assinada por Smyth (Amsterdam 

Library, No. 1348), ele diz: 

 
Esse batismo é o sinal externo da remissão de pecados, 

de morrer e de ser vivificado, e, portanto, não pertence 

aos bebês. 

 

Na Confissão de si e de seus amigos, publicada após 

sua morte, artigo 38, ele diz: 

 
Que todos os homens na verdade morreram e também 

estão com Cristo enterrado pelo batismo na morte 

(Romanos 6:4; Colossense  2:12), mantendo o sábado 

com Cristo na sepultura. 

E o artigo 40 diz: 



Que aqueles que foram plantados com Cristo juntos à 

semelhança de sua morte e sepultamento também devem 

estar à semelhança de sua ressurreição. 

 

Esses artigos têm sabor de imersão. Em um livro 

(Amsterdam Library, No. 1354), de John Smyth, pouco 

conhecido, escrito em latim, ocorre o seguinte: 

 
Ele prega a ouvidos surdos que expõem às crianças a 

doutrina da igreja. E assim ele consulta um cego sobre 

cores, que lava crianças em águas batismais. ... Não 

abusam do trabalho que afundam (tingeat) bebês em 

águas batismais, antes de instruí-los no conhecimento da 

igreja. ... Portanto, certamente está estabelecido que o 

arrependimento é a condição do batismo; portanto, é 

estabelecida uma comparação entre o sinal e o que é 

significado, pois o arrependimento na mente é o mesmo 

que lavar o corpo com água. O batismo limpa a sujeira 

do corpo, e assim o verdadeiro arrependimento lava o 

pecado. O batismo é o símbolo da remissão e destruição 

do pecado, pois assim como a lavagem da água tira a 

sujeira da carne, o pecado da alma é purificado, remetido 

e destruído. 

 

Ele cita Hebreus 10:22, 23 e distingue claramente entre 

a imersão do corpo e a aspersão do coração. Ele diz: 

 
Tanto o sinal quanto a coisa significada são acoplados 

pelo apóstolo e, por sua vez, unidos um ao outro. O sinal 

é a lavagem do corpo, no elemento água, a coisa 

significada é a aspersão, ou seja, a purificação do 

coração de uma má consciência através do sangue de 

Cristo, onde a comparação deve ser seriamente 



observada, a analogia da figura e da verdade, ou do 

sacramento e da coisa do sacramento. 

 

Esta é uma distinção clara. Ele ainda diz: 

 
O batismo, no entanto, não significa a remissão do 

pecado imputado de outra pessoa, porque não a sujeira 

dos outros, mas a sua própria sujeira é lavada dos corpos 

dos batizados. 

 

Outra declaração (Biblioteca de Amsterdã, nº 1364), 

diz que “o crítico lança nos meus dentes o provérbio, 

Ele lava sua roupa de pecado, ele a molha, diz ele”. 

Certamente isso se refere à imersão. Existem dois 

manuscritos adicionais (Nos. 1556A e 1556B), que não 

foram citados até agora. Eles foram escritos por Smyth 

ou algum membro da companhia contra batismo 

infantil. Se o escritor não entendeu a imersão como a 

forma de batismo, é impossível compreender o 

argumento que está fazendo. Toda referência é à 

imersão. O autor está discutindo o pecado original e, 

por esse motivo, não é necessário o batismo de 

crianças. Ele observa que “a água não lava a impureza 

de outras pessoas dos corpos já limpos, mas os seus”. 

“A limpeza pela água pertence ao batismo”. “A roupa 

amacia”. “O batismo é o símbolo da comunhão com 

Cristo, pois Deus não achou apropriado batizar os 

bebês, mas os crentes adultos, em parte para que ele os 

pudesse elevar por esse sinal externo, quando eles 

estão tão aptos a cair em tantos pecados, que ele pode 

confortá-los, para fortalecê-los na luta, em parte para 

exortá-los a se render ao pecado, considerando o 

batismo como um símbolo da lavagem do pecado, em 



parte porque nunca Deus faz algo em vão, o que eles 

deveriam ter feito, se eles deram o batismo às crianças, 

que não recebem o sinal nem aquilo que é significado, 

nem o significado disso, nem o uso, nem o lucro”. Que 

tais passagens se refiram à imersão é evidente até para 

o leitor casual. 

 

Foi vigorosamente afirmado, como já foi notado, que 

Smyth devia sua mudança de visão aos Menonitas e 

que ele foi influenciado por eles a se batizarem 

derramando, uma vez que os Menonitas praticavam 

afusão. Uma ênfase muito grande foi colocada nesse 

ponto por alguns escritores. Alguns consideraram 

eminentemente conclusivo que Smyth praticava 

afusão. De fato, os Menonitas diferiam amplamente de 

Smyth em muitas coisas. 

 

Se isso fosse verdade, Smyth teria pedido o batismo 

aos Menonitas em primeira instância. Taylor diz: 

 
De fato, havia muitas igrejas na Holanda que praticavam 

imersão; mas, como diferiam amplamente de 

sentimentos dele, ele não escolheu receber o batismo 

deles. Isso refuta completamente a suposição do Dr. 

Mosheim de que os Batistas ingleses derivaram sua 

origem dos Menonitas alemães e holandeses; e que, nos 

tempos antigos, eles adotavam suas doutrinas em todos 

os seus pontos (Taylor, The History of the General 

General Baptists, I. 70). 

 

Taylor menciona muitas diferenças entre Smyth e os 

Menonitas. O próprio Smyth negou, indignado, que 

aprendeu suas doutrinas com Menno. Algumas pessoas 



da Igreja Reformada criticaram Smyth e disseram que 

ele imitava as doutrinas de Menno. Em um documento 

(Biblioteca de Amsterdã, nº 1364), não mencionado até 

agora, ele responde: 

 
Neste artigo, a opinião de Menno é apresentada a nós 

como se ecoássemos os sentimentos de qualquer mestre 

que você queira. Talvez o crítico anote nossa contradição 

e oposição. Por que vocês são reformados por 

unanimidade em todos os seus dogmas? Não é com eles 

tantas cabeças, tantos sentidos. É correto nos afastarmos 

de Menno, quando Menno se afasta da verdade? 

 

Antes de seu batismo, até onde as evidências vão, ele 

nunca atraiu a atenção dos Menonitas. Foi somente 

após o seu batismo e uma discussão entre Smyth e seus 

oponentes, Clyfton e Ainsworth, que a atenção dos 

Batistas holandeses foi direcionada a ele. Eles ficaram 

muito satisfeitos com sua brilhante e erudita defesa do 

batismo dos crentes, e depois disso começaram a julgar 

sua aprovação. Bradford diz isso em tantas palavras. 

Ele diz: 

 
Mas ele (Smyth) estava convencido de seus erros pelas 

dores e fidelidade do Sr. Johnson e do Sr. Ainsworth e os 

revogou; mas depois foi atraído por alguns dos 

Anabatistas holandeses, que o achavam um bom 

estudioso e inquieto, que facilmente enganavam a 

maioria das pessoas e outros se dispersavam (Young, 

Chronicles of the Peregrims, 451). 

 

Havia divisões, em vez de harmonia, em Amsterdã, 

entre os muitos ingleses que estavam lá. Cada pequeno 



grupo tinha suas próprias opiniões e dois não 

concordaram. Isso pode ser ilustrado detalhadamente. 

Apenas duas autoridades competentes estão aqui 

citadas. 

 

Howell (Cartas Familiares, 26. Ver Evans, Primeiros 

Batistas Ingleses, II. 24) diz: 

 
Estou alojado na casa de um francês, que é um dos 

diáconos da nossa Igreja Brownista Inglesa aqui. 

Acredito na rua em que me hospedo, bem como tantas 

religiões quanto casas; pois um vizinho não sabe, nem se 

importa muito, de qual religião o outro é: de modo que o 

número de conventículos exceda o número de igrejas 

aqui. 

 

Brereton (Travels, 1634, p. 13. Cheetham Society), diz: 

 
Aqui também é uma igreja francesa (Dort); Arminianos, 

Brownistas, Anabatistas e Menonitas espreitam aqui e 

também enxame, mas não são tão tolerados aqui como 

em Roterdã. 

 

As diferenças entre os Batistas e Smyth, por um lado, e 

os Menonitas, por outro, são apresentadas em um livro 

provavelmente escrito por Helwys (um anúncio ou 

advertência às congregações, que os homens chamam 

de Kew Fryerlings, nos países de Lowe, escrito em 

holandês, publicado em inglês e impresso em 1611). O 

gancho foi endereçado a Hans de Ris, Reynier 

Wybranson e à Congregação onde estão. O livro 

dissipa para sempre qualquer ilusão de que os Batistas 

e Menonitas de Amsterdã estavam de acordo. O livro 



inteiro de cerca de cem páginas é abordado com as 

diferenças. Helwys diz: 

 
Há muito que desejamos publicar nossa fé nesta nação e, 

em particular, nas congregações que vocês são (como 

fizemos anteriormente em nossa nação); e também para 

fazer conhecer as coisas em que você e nós diferimos e 

somos opostos. Até agora, através das misericórdias de 

Deus, realizamos nossos desejos, sendo apenas 

insatisfeitos por nossa própria insuficiência que não 

somos mais capazes de manifestar seus erros a você. 

Temos diversas causas, por boas razões, para fazer isso. 

Primeiro, porque somos obrigados a descobrir o mistério 

da iniquidade, por todos os bons meios que pudermos; e 

no copo que ela encheu para nós, para encher-lhe o 

dobro. Em segundo lugar, para que possamos, pela graça 

de Deus (se a sua mente estiver disposta a isso), ser 

instrumentos de bem na descoberta de diversos erros 

para nós, os quais reconhecemos ao louvor a Deus e com 

corações agradecidos a você. Agora, nisso fazemos isso 

por meio de oposição e prova pública, o que você fez por 

instrução em particular; para nossa defesa aqui, 

respondemos; Você veio publicamente entre nós; e 

avançou seu erro de sucessão e ordem, na proporção das 

Escrituras, e destruiu a fé de muitos por meio deles, que 

por aspectos sinistros estavam dispostos a segui-lo, 

lidamos várias vezes com diversos de vocês em 

particular, mas você tem considerado levianamente 

nossas advertências amorosas estimando tudo como nada 

que dissemos; alguns de vocês continuam pecando, 

procurando tornar esse povo um com você, que são 

justamente afastados de Deus e de seu povo por se 

afastarem da graça. Escrevemos em particular para toda 

a congregação. Vocês são deles para impedi-lo neste 

mal, escrevemos especialmente para você Hans de Ris, 



mas tudo em vão, na medida em que você estima a 

verdade que professamos, como nós aqui como vãos. 

Assim, somos constrangidos (em defesa da verdade de 

Deus que professamos e que talvez não pareçamos 

justificá-lo em seus males, e fazer com que todos saibam 

que temos boas razões para diferir de você) para publicar 

essas coisas em o número como fazemos; e que possa 

parecer para todos e para suas consciências que temos 

fortes bases para essas coisas nas quais diferimos de 

você, embora sejamos fracos em mantê-las. Se alguém 

se opuser a parte ou a tudo o que está aqui escrito, 

desejamos isso igual bondade, para que possa ser 

traduzida para o inglês para todos os seus entendimentos, 

pois fizemos com que isso seja divulgado em holandês 

para todos os seus e, se houver alguma causa de 

resposta, com a ajuda de Deus responderemos com toda 

a capacidade com que Deus nos tornará capazes. 

 

Por mais problemático que Smyth fosse para todas as 

partes, ele era consciente. Nos últimos dias de agosto, 

ele dormiu e foi enterrado na Igreja Nova, Amsterdã, 

em 1º de setembro de 1612, como mostram os registros 

dessa igreja. 

 

Após a exclusão de Smyth, em 1609, Helwys tornou-se 

pastor e líder da igreja Batista em Amsterdã. Não 

houve esforço de reconciliação entre Smyth e Helwys, 

pois consideravam suas diferenças vitais. Entre Helwys 

e os Menonitas, nunca houve um esforço de união. 

 

Thomas Helwys, Elwes, Helwisse, Helwas, como o 

nome foi escrito de várias formas, provavelmente era 

filho de William Helwys. Ele parece ter nascido por 



volta de 1550 e era um homem de alguma riqueza. Há 

muito que ele estava associado a Smyth. Ele cuidou de 

Smyth quando jovem. Ele trabalhou com Smyth antes 

de deixar a Inglaterra e o acompanhou até a Holanda. 

Ele foi de longe o homem mais ativo entre os 

separatistas (Robinson, Comunhão Religiosa, Obras 

III. 159). 

 

Helwys ficou convencido de que os sectários ingleses 

não deveriam ter deixado a Inglaterra para a Holanda 

para evitar perseguições; e ele retornou à Inglaterra no 

final do ano de 1611 ou no início de 1612, 

acompanhado por uma grande parte da igreja. Ele 

estabeleceu sua igreja em Londres (Flight in 

Persecution por John Robinson. Works, III. 160). Logo 

após seu retorno, ele justificou seu curso em um livro 

que escreveu. A igreja se reuniu para adoração no 

Pinner's Hall. Helwys foi extremamente bem-sucedido 

como pregador, atraiu grandes congregações e fez 

muitos conversos. Essa igreja às vezes tem sido 

chamada de primeira congregação Batista geral na 

Inglaterra; mas foi demonstrado abundantemente que 

havia muitos Batistas na Inglaterra antes do retorno 

dessa congregação à Inglaterra. 
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CAPÍTULO XVII 

 

ORIGEM DAS IGREJAS BATISTA 

PARTICULARES 

 
Os Batistas Gerais Numerosas — Visões Calvinistas Entre Os 

Batistas — A Ascensão Dos Batistas Particulares — A Igreja 

Independente De Henry Jacob — Crosby — Underhill — Crosby 

Às Vezes Enganosa — A Opinião De Lewis — O Ms. De William 

Kiffin — O Envio À Holanda Para O Batismo — A Declaração 

De Hutchinson — John Spilsbury — O Direito De Começar O 

Batismo — O Administrador Do Batismo — A Continuação Das 

Igrejas Batistas — William Kiffin — Daniel King — Uma 

Introdução Notável — Henry D'anvers — A Confissão De 

Somerset — Thomas Grantham — Joseph Hooke — Samuel 

Stennett — A Revista Batista — Thomas Pottenger — James 

Culross — A História De Blount Indo Para A Holanda — Os 

Erros Do Chamado Manuscrito De Kiffin — Dois Manuscritos 

De Kiffin — Chamada Prática De Aspersão — Hanserd Knollys 

— A Igreja Jacob Muitas Vezes Enfrentada Ao Assunto De 

Mergulho — A Prática De Spilsbury — De Eaton — De Kiffin — 

De Henry Jessey — A Igreja De Hubbard — John Canne — A 

Igreja De Broadmead — Samuel Howe — Paul Hobeon — 

Thomas Kilcop — A Prática De Imersão Chamada “Novo” — A 

Resposta Dos Batistas — Samuel Richardson — Thomas Collier 

— Hanserd Knollys — John Tombes — Jeffrey Watts — A 

Confissão De 1648 — A Forma Do Mergulho Do Batism —  

Jesse B. Thomas — A Prática Dos Batistas Gerais — Masson — 

Featley 

 

 Até agora, apenas a história das igrejas Batistas gerais 

da Inglaterra foi considerada. Esse corpo constituiu de 

longe a maior parte dos Batistas daquele país, e sua 

história segue em um fluxo ininterrupto de geração em 

geração. Sobre o assunto do administrador do batismo, 

os Batistas sustentavam, como foi visto, que ocultavam 



o poder de originar o batismo, mas que eram 

necessárias pelo menos duas pessoas para implorar o 

ato; e que esses dois poderiam instituir o rito. Este era 

o método de Smyth e era a teoria geral mantida por 

eles. Para entender essa história, essa posição deve ser 

mantida em mente. Eles eram levemente arminianos 

em seus pontos de vista e imprimiam com força o livre 

arbítrio. 

 

Agora é hora de considerar a história de outro corpo de 

Batistas, que se não tão numerosos, eram pelo menos 

altamente influentes. Eles foram chamados Batistas 

particulares, pois sustentavam pontos de vista 

calvinistas. Dois pontos de vista do administrador do 

batismo prevaleceram entre eles. A primeira e mais 

antiga era que todo homem Cristão poderia, sem ter 

sido batizado, imergir um candidato em uma profissão 

de fé. Mais tarde, houve quem afirmasse que um 

administrador deveria ter uma sucessão de um 

administrador previamente batizado. Às vezes, esses 

pontos de vista entraram em conflito e causaram 

muitas discussões problemáticas. Os Batistas 

particulares tiveram uma origem totalmente diferente 

dos Batistas gerais. 

 

Não se deve pensar que nenhuma dessas partes fosse 

nova. Crosby diz: 

 
Pode ser apropriado observar aqui que houve dois 

partidos dos Batistas ingleses desde o início da reforma; 

aqueles que seguiram o esquema ou doutrinas calvinistas 

e, a partir dos pontos principais, eleição pessoal, e foram 



denominados Batistas particulares: e aqueles que 

professaram os princípios arminianos ou remonstrantes; 

e também do chefe dessas doutrinas, redenção universal, 

foram chamados Batistas gerais (Crosby, I. 173). 

 

Da mesma forma, havia muitos Batistas na Inglaterra 

que não escolheram assumir nenhum dos nomes, 

“porque recebem o que pensam ser verdade, sem 

considerar com que esquemas humanos ele concorda 

ou discorda” (Crosby, I. 174). 

 

Mas algumas das igrejas Batistas particulares se 

originaram na igreja independente de Henry Jacob. 

Não há provas de que todas as sete igrejas Batistas 

particulares de Londres tenham se originado dessa 

maneira. “As Sete Igrejas de Londres, no entanto”, diz 

Cutting, “não devem ser consideradas como 

compreendendo toda a denominação Batista Particular 

na época. Certamente havia várias igrejas além dessas, 

e seu aumento em um período imediatamente seguinte 

foi muito rápido”. 

 

O Dr. Underhill, após anos de investigação, discute 

muito habilmente todo o problema. Ele diz: 
 

Vimos que a idéia deles (Batistas), a verdadeira idéia 

arquetípica da igreja, foi a grande causa da separação 

dos Batistas, como indivíduos e comunidades, de todas 

as várias formas de arranjo eclesiástico adotadas pelos 

reformadores e seus sucessores. Não poderia haver 

harmonia entre as partes; eles eram antagônicos desde o 

primeiro. Portanto, os Batistas não podem ser 

considerados como devidos à origem de uma secessão 



das igrejas protestantes; eles ocupavam uma posição 

independente e original, que inquestionavelmente 

envolvia sofrimento e perda de seu mundanismo, e 

manifestava contrariedade às tendências políticas e 

alianças do movimento de reforma (Underhill, Os 

Registros da Igreja de Cristo, em Broadmead, Bristol, 

1640- 1687). 

 

A primeira companhia saiu de Jacob por volta do ano 

de 1688. A falta de reconhecimento dessa origem, e 

apenas a discriminação entre esses órgãos, causou 

muita confusão e levou a muitas conclusões errôneas. 

Crosby de fato afirma esse fato, que ele não fornece 

uma história separada dos dois corpos, e essa é a 

principal falha de sua história inestimável. 

Infelizmente, ele foi seguido por outros historiadores. 

Os Batistas gerais e particulares não eram apenas 

distintos na origem e na história, mas estavam 

frequentemente em debate um com o outro. Muitos dos 

mal-entendidos da história Batista, no reinado de 

Carlos I, têm como base a confusão da história desses 

corpos Batistas distintos e separados. 

 

A primeira declaração que Crosby faz sobre a origem 

da igreja Batista particular sob o ministério de John 

Spilsbury é enganosa, uma vez que aparentemente 

atribui a todos os Batistas, apenas o que realmente 

aconteceu na congregação de Henry Jacob. O erro de 

Crosby consiste em fazer uma declaração geral de uma 

instância específica. Ele diz: 

 
No ano de 1683, os Batistas, que até então haviam sido 

misturados entre os dissidentes protestantes, sem 



distinção e, portanto, compartilhados com os puritanos 

em todas as perseguições da época, começaram agora a 

se separar e formar sociedades distintas daquelas de sua 

própria persuasão (Crosby, The History of the English 

Baptist, I. 147). 

 

Lewis, um homem da Igreja da Inglaterra, revisou sua 

aparência, Crosby's History. Depois de citar a 

declaração acima, ele diz: 

 
Aqui me parece haver dois erros:  

 

1 — Que os Anabatistas até 1633 foram misturados entre 

dissidentes Protestantes, a saber, os Puritanos, 

Brownistas, Barrowists e Independentes. Uma vez que 

todos eles os negaram. 

 

2. Que os Anabatistas ingleses começaram em 1633 a se 

separar. O escritor dessa história ignorante e parcial 

possui, etc., etc. (Rawlinson MSS., C 409) 

 

Em suas alegações, Lewis estava certo e Crosby estava 

errado. Crosby continua: 
 

A respeito do primeiro, encontro o relato a seguir 

coletado de um manuscrito do Sr. William Kiffin. 

 

“Havia uma congregação de dissidentes protestantes da 

persuasão independente em Londres, reunida no ano de 

1616, da qual o Sr. Henry Jacob foi o primeiro pastor; e 

depois dele sucedeu o Sr. John Lathrop, que era seu 

ministro naquele tempo. Nesta sociedade várias pessoas, 

achando que a congregação não cumpria nem seus 

primeiros princípios de separação, e também convencido 



de que o batismo não era para ser administrado a bebês, 

mas apenas como fé professada em Cristo, desejava que 

ele fosse dispensado dessa comunhão, e permitiu formar 

uma congregação distinta, na ordem que fosse agradável 

aos seus próprios sentimentos. 

 

“A igreja considerou que eles agora eram muito 

numerosos e, portanto, mais do que podiam nesses 

tempos de perseguição se encontravam 

convenientemente, e também acreditavam que essas 

pessoas agiam com base em um princípio de 

consciência, e não de obstinação, concordando em 

permitir-lhes a liberdade que desejavam e que eles 

deveriam constituir uma igreja distinta; realizada em 12 

de setembro de 1633. E como acreditavam que o batismo 

não era administrado corretamente aos bebês, 

consideraram inválidos o batismo que haviam recebido 

naquela época; a maioria ou todos eles receberam um 

novo batismo, cujo ministro era o Sr. John Spilsbury, 

que número é incerto, porque na menção dos nomes de 

cerca de vinte homens e mulheres, acrescenta-se, com 

vários outros. 

 

“No ano de 1635, William Kiffin, Thomas Wilson e 

outros do mesmo julgamento, estavam sob seu pedido, 

demitidos para a referida congregação de Spilsbury. 

 

“No ano de 1639, formou-se outra congregação de 

Batistas, cujo local de reunião era em Fryars Crutched: 

os principais promotores eram o Sr. Green, o Sr. Paul 

Hobson e o Capitão Spencer" (Crosby, I.149). 

 

Sobre a organização da igreja de Spilsbury, surgiu a 

questão de um administrador legal do batismo. Já havia 



Batistas entre esses dissidentes e não se seguiu que eles 

haviam recebido o batismo de fontes Pedobatistas. Mas 

uma linha de ação deve ser estabelecida. Duas fontes 

possíveis estavam abertas para eles. Crosby diz: 

 
O primeiro deles deveria ser enviado aos Anabatistas 

estrangeiros, que descendiam dos antigos Valdenses na 

França ou na Alemanha, para que um ou mais 

recebessem o batismo deles, pudessem se tornar 

administradores adequados para outros. Alguns 

pensaram que esse era o melhor caminho e agiram de 

acordo. 

 

Depois de dar uma cotação de Hutchinson, Crosby 

continua: 

 
Isso concorda com um relato dado sobre o assunto em 

um manuscrito antigo, que foi dito pelo Sr. William 

Kiffin, que viveu naqueles tempos, e era um líder entre 

os que eram persuasivos. 

 

Relata-se que várias pessoas sóbrias e piedosas 

pertencentes às congregações dos dissidentes de Londres 

eram que os crentes eram os únicos sujeitos apropriados 

do batismo, e que isso deveria ser administrado por 

imersão ou mergulhar todo o corpo na água, semelhança 

de enterro e ressurreição, de acordo com Colossenses 

2:12 e Romanos 6:4. Que eles frequentemente se 

reuniam para orar e conversar sobre o assunto, e 

consultar quais métodos eles deveriam adotar para 

desfrutar dessa ordenança na pureza primitiva. Que eles 

não poderiam estar satisfeitos com qualquer 

administrador na Inglaterra, para começar esta prática; 

porque, embora alguns nesta nação tenham rejeitado o 



batismo de crianças, ainda assim não haviam revivido o 

antigo costume de imersão: mas ouvindo que alguns na 

Holanda o praticavam, concordaram em enviar um 

Richard Blount, que entendiam o idioma holandês; que 

ele foi de acordo, carregando cartas de recomendação 

com ele, e foi gentilmente recebido tanto pela igreja lá 

como pelo Sr. John Batte, seu professor; que, ao 

retornar, ele batizou o Sr. Samuel Blacklock um 

ministro, e esses dois batizaram o restante da companhia, 

cujos nomes estão no manuscrito, no número de 

cinquenta e três. 

 

De modo que aqueles que seguiram esse esquema não 

obtiveram seu batismo com o mencionado Sr. Smith, ou 

sua congregação em Amsterdã, sendo uma antiga 

congregação de Batistas estrangeiros nos Países Baixos a 

quem eles enviaram. 

 

Mas o maior número de Batistas ingleses e os mais 

criteriosos consideravam tudo isso um problema 

desnecessário, e o que procedeu da antiga doutrina 

popista do direito de administrar sacramentos por uma 

sucessão ininterrupta, que nem a Igreja de Roma, nem a 

Igreja da Inglaterra, muito menos os dissidentes 

modernos, poderia provar estar com eles. Afirmaram 

(Perseguição pela religião julgada e condenada, 41), 

portanto, e praticaram de acordo que, após uma 

corrupção geral do batismo, qualquer pessoa não 

batizada poderia justificadamente batizar, e assim iniciar 

uma reforma (Crosby, I. 100-103). 

 

John Spilsbury não acreditava que ele estava obrigado 

a enviar a qualquer lugar para o batismo; mas que ele 



tinha o direito de batizar como João Batista. Ele não 

tinha nada a ver com esse esquema de Blount. Ele diz: 

 
E porque alguns cometem tal erro e, portanto, longe de 

qualquer regra ou exemplo, um homem batizar outros 

que não são batizados, e assim pensa calar a ordenança 

de Deus em tal situação, que ninguém pode vir por ele, 

mas através da autoridade do Popedom de Roma; que o 

leitor considere quem batizou João Batista antes de 

batizar os outros; se ninguém o fez, se ele não batizou os 

outros, ele mesmo não foi batizado. Somos ensinados 

por isso o que fazer em ocasiões iguais. 

 

Além disso, temo que os homens dediquem mais do que 

o que é certo, e assim o prefiram acima da igreja e de 

todas as outras ordenanças além; pois eles podem 

assumir e erguer uma igreja, acolher e expulsar 

membros, eleger e ordenar oficiais e administrar a Ceia; 

e tudo novo, sem cuidar da sucessão e além das 

Escrituras; Mas, quanto ao batismo, eles devem ter isso 

sucessivamente dos apóstolos, apesar de ter chegado às 

mãos do papa Joana. Qual é a causa disso, que os 

homens fazem tudo a partir da Palavra, mas apenas o 

batismo? (Spilsbury, Tratado sobre o batismo, 63, 65, 

66). 

 

“Nem é provável”, diz Crosby, “que esse homem vá ao 

mar para encontrar um administrador de batismo ou 

receba-o nas mãos de quem se batizou?” (Crosby, I. 

144). A posição foi defendida com ingenuidade pelos 

Batistas particulares. John Tombes foi um dos homens 

mais instruídos de seus tempos; um oponente 

indiferente ao batismo infantil; e frequentemente em 

debates públicos com a Baxter e outros. Ele defendeu 



essa posição (Tombes Apology for two Treatise, 10), e 

essa também foi a opinião de Henry Laurence, Esq. 

(Laurence, Tratado sobre o batismo, 407). 

 

A posição foi finalmente assumida pelos Batistas 

particulares como a correta. Diz Crosby: 

 
Foi um ponto muito disputado por alguns anos. Os 

Batistas não ficaram um pouco desconfortáveis a 

princípio; e os Pedobatistas pensavam em invalidar todos 

os batismos entre eles, por falta de um administrador 

adequado para iniciar sua prática; Mas, pelo excelente 

raciocínio desses e de outros homens instruídos, vemos 

que o início deles foi bem defendido, com os mesmos 

princípios que todos os outros protestantes construíram 

sua Reforma (Crosby, I. 106). 

 

A posição dos Batistas particulares significava que, 

para um administrador do batismo, eles não iam além 

da autoridade do Novo Testamento. Eles declararam 

que não era necessário provar uma sucessão de igrejas 

Batistas. Esse corpo de Batistas, no entanto, tem sido 

singularmente claro ao afirmar a longa e contínua 

existência dos Batistas da Inglaterra e de outros 

lugares. Eles até afirmam, se for necessário provar isso, 

que eles têm uma sucessão mais antiga e mais pura, 

mais humilde do que a da Igreja Católica Romana. As 

testemunhas neste ponto são numerosas e pesadas. 

William Kiffin, 1645 D.C., escreveu: 

 
É bem sabido por muitos, e especialmente por nós 

mesmos, que nossas congregações como são agora, 

foram erigidas e estruturadas de acordo com a regra de 



Cristo antes de ouvirmos qualquer reforma, mesmo no 

momento em que o episcopado estava no auge de sua 

glória desaparecida. 

 

Isso foi depois que a Confissão de Fé de 1643 foi 

escrita e publicada. Kiffin afirmou que suas igrejas 

como agora são erguidas e emolduradas precederam a 

Reforma do Episcopado. Joseph Richart, que diz que 

escreveu as perguntas às quais Kiffin respondeu, 

afirmou que entendia a Reforma Episcopal e não a 

Reforma Presbiteriana. “Você alega”, diz ele, “sua 

prática, que suas congregações foram erguidas e 

emolduradas no tempo do Episcopado, e antes de você 

ouvir alguma reforma” (Richart, A Looking Glass for 

Anabaptists, 6, 7. Londres. 1645). 

 

Havia igrejas Batistas, segundo Kiffin, antes dos 

tempos de Henrique VIII, e esse fato era bem 

conhecido pelos Batistas. Mais adiante, Kiffin afirma 

que os Batistas ultrapassaram os presbiterianos. Ele 

diz: 

 
E para a segunda parte da sua consulta. Que perturbamos 

a grande obra da Reforma agora em mãos; Não sei o que 

você quer dizer com essa acusação, a menos que seja 

para descobrir seu preconceito contra nós ao nos 

reformarmos diante de você, pois ainda não temos nosso 

entendimento, nem podemos conceber nada do que 

veremos reformado por você de acordo com à verdade, 

mas que através da misericórdia já desfrutamos a prática 

do mesmo; É estranho que isso deva ser uma perturbação 

para o engenhoso reformador fiel; deveria (pensaria) um 

adiantamento em vez de um distúrbio, e, enquanto você 



nos fala do trabalho de Reforma agora em mãos, 

nenhuma razão pela qual homens capazes nos forçarão a 

desistir da prática daquilo que estamos convencidos é de 

acordo com Verdade, e espere por aquilo que não 

sabemos o que será; e, enquanto isso, pratique o que 

vocês mesmos dizem que deve ser reformado (Kiffin, 

12-14). 

 

O ano de 1650 marcou o aparecimento de um ilustre 

livro de Daniel King (Um Caminho para Sião, 

procurou e encontrou, para os Crentes entrarem; ou, 

um Tratado, composto de três partes). Na primeira 

parte está provado: 

 
1. Que Deus tem um povo na terra, desde a vinda de 

Cristo em carne, durante os dias mais sombrios do papai, 

que ele possuía como santos e como seu povo. 

 

Aqui está uma afirmação distinta de que os Batistas 

existem desde os dias de Cristo. King diz ainda: 
 

2. Que os santos têm poder para retomar e tomar como 

direito qualquer ordenança de Cristo, da qual tenham 

sido privados pela violência e tirania do Homem do 

Pecado. 

Essa era a posição comum dos Batistas particulares. Na 

terceira parte, o rei diz: 

 
Comprova que as ordenanças externas, e entre as 

demais, a ordenança do batismo deve continuar na 

igreja, e essa Verdade foi esclarecida por intricados 

reviravoltas e ventos, nuvens e névoas que tornam o 

caminho duvidoso e escuro. 

 



Quatro dos mais importantes Batistas da época, 

Thomas Patience, John Spilsbury, William Kiffin e 

John Pearson escreveram uma introdução para o livro. 

Esses homens declaram que a afirmação de que “não 

há igrejas no mundo” e “não há verdadeiros ministros 

tem “sido de uso singular nas mãos do diabo”. Esses 

antigos Batistas guardavam cuidadosamente todas as 

declarações históricas. Uma parte da introdução é o 

seguinte: 

 
O diabo reuniu todas as suas forças ultimamente, para 

cegar e incomodar as mentes das pessoas boas, para 

mantê-las longe do claro conhecimento e prática do 

caminho de Deus; em possuir pessoas ainda com velhos 

princípios corruptos; ou se foram retirados deles, para 

persuadi-los de que não existem igrejas verdadeiras no 

mundo e que as pessoas não podem praticar a ordenança, 

não havendo ministério verdadeiro no mundo; e outros 

correm em outro extremo desesperado, mantendo Cristo 

como uma sombra, e todo o seu Evangelho e Ordenança 

como ele próprio carnudo e carnal. Essa geração de 

pessoas tem sido de uso singular nas mãos do diabo para 

promover seu reino e fazer guerra contra o reino de 

nosso Senhor Jesus. Agora, nenhum foi mais doloroso 

do que houve ultimamente para envenenar a cidade, o 

país, o exército, na medida do possível. Na medida em 

que incumbia a alguns de nossos espíritos como um 

dever, colocar nossa fraca capacidade de descobrir esses 

erros e enganos grosseiros; mas agradou a Deus 

despertar o espírito de nosso irmão Daniel King, a quem 

julgamos um ministro fiel e doloroso de Jesus Cristo, por 

levar esta obra em mãos diante de nós; e julgamos que 

ele foi muito auxiliado por Deus na obra em que foi 

muito doloroso. Não precisaremos dizer muito do 



tratado; apenas em resumo: é seu método seguir a regra 

dos apóstolos para provar tudo pela existência da luz das 

Escrituras, expondo as Escrituras pelas Escrituras, e 

Deus o ajudou nesse discurso, em provar a verdade das 

igrejas, contra todos os que que passaram pelo nome de 

Buscadores e que se saíram muito bem, e com grande 

evidência da luz das Escrituras, responderam a todos, ou 

à maioria de suas objeções de peso, como também os 

acima, ou além das ordenanças. 

 

Este é o endosso de cinco dos principais Batistas do 

mundo em seus dias, “que Deus tem um povo na terra, 

desde a vinda de Cristo em carne”. Eles ainda 

acreditavam que essas pessoas eram Batistas. 

 

Henry D'Anvers era um homem de grande celebridade 

entre os Batistas. Ele nasceu por volta de 1608. Foi 

coronel do exército parlamentar e governador de 

Strafford. Enquanto governador, ele adotou os 

princípios Batistas e foi batizado provavelmente por 

Henry Haggar. Ele escreveu um livro sobre o batismo, 

no qual despertou bastante os Pedobatistas. É uma 

defesa vigorosa do batismo dos crentes por imersão. 

Ele traça a história dos Batistas, século após século, até 

os apóstolos. Depois de se referir à existência de 

Batistas na Inglaterra por longos períodos, ele diz: 

 
No 16º ano do rei James, 1618, Aquele excelente pedaço 

holandês, chamado Um tratado muito claro e bem 

fundamentado sobre o batismo, que com tanta autoridade 

tanto das Escrituras quanto da Antiguidade, prova o 

batismo dos crentes e desaprova o dos bebês, foi 

impresso em inglês. 



Desde quando (especialmente nos últimos 30 ou 40 

anos) muitas foram as Conferências que passaram, e 

muitos os Tratados que foram escritos Pró e Contra 

sobre esse assunto, e muitos foram os Sofrimentos na 

antiga e na Nova Inglaterra, que pessoas dessa persuasão 

se foram, por meio da qual muita luz se espalhou nela, 

que não apenas muitos homens instruídos foram 

convencidos disso, mas muitas congregações de Batistas 

foram e são diariamente reunidas no bom e velho modo 

do Senhor, que há tanto tempo ficou sob tanta 

obliquidade e censura, e foi enterrado sob tanto lixo 

anticristão nessas nações (D'Anvers, Um tratado de 

batismo, 308. Londres, 1674, segunda edição). 

 

Ele ainda diz: 

 
Por tudo o que você vê por abundante evidência, que 

Cristo não esteve sem suas Testemunhas em todas as 

épocas, não apenas para defender e afirmar o verdadeiro, 

mas para impugnar e rejeitar (sim, até a própria morte) o 

falso batismo. Na medida em que não somos deixados 

sem o bom testemunho de uma série de sucessão, que 

pela providência de Deus foi mantida em pé, desta 

grande ordenança do crente-batismo desde as primeiras 

vezes (Ibid., 821, 822). 

 

A Confissão de Fé de várias congregações de Cristo no 

condado de Somerset, e algumas igrejas nos condados 

próximos, 1656 D.C., sempre foi um documento 

importante. Sobre este assunto, é muito claro. A 

Confissão diz: 

 
Artigo XXIX. Que o Senhor Cristo Jesus sendo o 

fundamento e a pedra angular da igreja do evangelho 



sobre a qual seus apóstolos construíram. Efésios 2:20. 

Hebreus 2:3. Ele lhes deu poder e habilidades para se 

propagar, plantar, governar e ordenar. Mateus 28:19. 

Lucas 10:16. Para o benefício de que seu corpo, pelo 

qual ministério ele manifestou as riquezas excessivas de 

sua graça, por sua bondade para com ela nos séculos 

vindouros, Efésios 2:7, que está de acordo com sua 

promessa. 

 
Artigo XXX. Que o fundamento e o ministério 

mencionados acima são um guia, regra e direção 

seguros, no momento mais sombrio da apostasia 

anticristã, ou cativeiro espiritual da Babilônia, para 

dirigir, informar e restaurar-nos em nossa justa 

independência e liberdade, à direita adoração e ordem 

pertencentes à igreja de Jesus Cristo. 1. Timóteo 3:14,15; 

2. Timóteo 3:15,16,17; João 17:20; Isaías 59:21; 

Apocalipse 2:24; Isaías 40:21; Apocalipse 2:5; 1 

Coríntios 14:37; & C (Crosby, I. 52, 58). 

 

Outro poderoso Batista deste século foi Thomas 

Grantham. Ele diz: 
 

De todos os testemunhos (e muitos mais que podem ser 

trazidos), é evidente, sem sombra de dúvida, (nossos 

opositores sendo juízes) que, se respeitamos a 

significação da palavra batizar, muitos dos eruditos 

abusaram muito nesta era, ao lhes dizer que os 

Anabatistas (ou seja, as igrejas batizadas) são de edição 

tardia, uma nova seita, etc. quando, a partir de seus 

próprios escritos, o claro contrário é tão evidente 

(Grantham, Chrlstianiamus Primiutivus, 92, 93. Londres, 

1678). 

 



Joseph Hooke, que se denominou “um servo de Cristo 

e um amante de todos os homens”, foi um notável 

Batista deste século. Ele escreveu com grande 

plenitude sobre a continuação dos Batistas através dos 

tempos. Ele diz: 

 
As pessoas a quem John Woodward se une, chamados 

Anabatistas, não são justamente assim chamadas e não 

são uma nova seita (Hooke, A Apology Necessary for 

the Baptized Believer; Title page. Londres, 1701). 

 

Mais uma vez ele diz: 

 
Assim, tendo mostrado negativamente, quando essa seita 

chamada Anabatistas não começou; mostraremos 

afirmativamente em seguida quando ele começou; por 

um começo, e nos interessa procurar a fonte da seita; 

pois se tinha certeza de que não era mais velho que a luta 

de Munster. ... Eu resolveria abandoná-lo e convenceria 

outros a fazê-lo também. 

 
Essa religião que não é tão antiga quanto Cristo e seus 

apóstolos, é nova demais para mim. 

Em segundo lugar, afirmativamente, somos totalmente 

persuadidos e, portanto, afirmamos ousadamente, 

embora com humildade, que esta seita é o mesmo tipo de 

pessoas que foram primeiro chamadas de Cristãs em 

Antioquia, Atos 11: 26. Mas às vezes chamadas de 

nazarenos, Atos 24:5. E como eles estão por toda parte 

contra os quais se fala agora, assim como eram nos 

tempos primitivos. 

 

E às vezes antigamente eram chamados de Anabatistas, 

como têm sido nos últimos tempos, e pela mesma 



causa, pois quando outros inovavam na adoração a 

Deus e mudavam de assunto no batismo, eles 

continuavam a caminho, e os homens ficaram com 

raiva, e por consertar um erro, eles os chamavam de 

Anabatistas, e por isso vieram com esse nome, que é 

muito antigo ... (Hooke, 66). 

 

Muitas dessas declarações ocorrem no livro, mas o 

seguinte deve terminar seu testemunho: 

 
Mas achamos suficiente que possamos provar tudo o que 

ensinamos pelos infalíveis Registros da Palavra de Deus, 

e se todas as histórias e monumentos da antiguidade 

foram sobrepostos, ou queimados, como muitos foram, 

de modo que nunca pudemos mostrar de qualquer livro, 

exceto a Bíblia, de que alguma vez houve persuasão no 

mundo, até poucos anos depois, ainda assim devemos 

pensar nesse livro o suficiente para provar a antiguidade 

de nossa persuasão, que não somos uma nova seita, visto 

que podemos fazer com que pareça que nossa persuasão 

é tão antiga quanto Cristo e os apóstolos. E, pelo 

contrário, se pudéssemos mostrar a partir da história 

aprovada, que multidões de todas as idades e nações, 

desde os dias dos apóstolos, têm sido de nossa 

persuasão; ainda que não possamos provar pela palavra 

de Deus, que nossa persuasão é verdadeira, significaria 

muito pouco. Portanto, em seguida, demonstraremos que 

nossa doutrina está de acordo com as Escrituras 

Sagradas, o Padrão da Verdade (Hooke, 32). 

 

Samuel Stennett foi um dos estudiosos mais talentosos 

de sua época e foi pastor de quarenta e sete anos da 

Igreja Batista Little Wild Street, em Londres. Seu pai, 

avô e bisavô eram todos ministros Batistas. Seu bisavô 



nasceu antes das Guerras Civis. Ele estava em posição 

de julgar as reivindicações dos Batistas à antiguidade. 

Sobre este ponto, ele diz: 

 
E destes (Piemonte) traçamos a verdade pela qual 

afirmamos, em meio aos notáveis testemunhos de 

renomados mártires e confessores a seu favor, setecentos 

anos antes da Reforma, até os dias atuais (Stennett, 

Resposta a um Ministro Cristão. Razões, 295. Londres, 

1775). 

 

A Revista Batista foi fundada em Londres em 1809. O 

primeiro número desta revista, após a introdução, foi 

“Uma História em Miniatura dos Batistas”, na qual se 

afirmava que os Batistas sempre praticavam o batismo 

adulto por imersão. O editor diz ainda: 

 
Os Batistas não têm origem aquém dos apóstolos. Eles 

surgiram nos dias de João Batista e aumentaram 

amplamente nos dias dos apóstolos e existiram, sob a 

mais severa opressão; com intervalos de prosperidade, 

desde então. 

 

Mais uma vez, em 1817, a mesma revista diz: 

 
Os Batistas na Inglaterra traçam sua origem, como uma 

denominação separada, até o período da Reforma, no 

reinado ou Henrique VIII; embora haja boas evidências 

de que pessoas dos mesmos sentimentos, sobre o 

batismo dos crentes, foram encontradas entre os 

wickliffitas e os lollards, que eram os dissidentes 

protestantes da Igreja de Roma antes desse período; e 

também que todos os Cristãos britânicos, até a chegada 



de Austin no final do século VI, ignoravam a prática do 

batismo infantil (Baptist Magazine, IX. 411). 

 

Um dos melhores Batistas ingleses publicados foi 

Thomas Pottenger. Escrevendo em 1845, de Batistas 

ingleses, ele diz: 

 
Os escritores afirmaram, embora erroneamente, que a 

primeira igreja batista na Inglaterra foi formada no início 

do século XVII, logo após Carlos I. subir ao trono. Isto é 

um erro. É contrário aos fatos. A história conta outra 

história. Tribunais de justiça, registros de prisões, anais 

de martírio, levam a uma conclusão diferente. Séculos 

antes desse período, os Batistas viviam em várias partes 

da terra, embora a ignorância e a crueldade dos tempos 

não lhes permitissem desfrutar de uma organização 

visível e denominacional como seus sucessores nos dias 

atuais. Além disso, havia sociedades Batistas no reino 

muito antes da luz da reforma surgir sobre ele, e essas 

sociedades eram compostas por homens e mulheres que 

consideravam imersão em uma profissão de fé em Cristo 

essencial para a devida administração do batismo 

(Pottenger, The Primeiros Batistas ingleses. Na Revista 

Batista, XXXVII , 283. Londres, 1845). 

 

Esta não é uma opinião antiquada entre os Batistas 

ingleses, pois muitos dos Batistas mais inteligentes 

desse país acreditam que os Batistas datam dos 

apóstolos. O Rev. George P. Gould, ex-presidente do 

Regents Park College, editou e publicou uma série de 

Manuais Batista, históricos e biográficos. Em 1895, ele 

publicou um sobre Hanserd Knollys, de James Culross, 

ex-presidente do Bristol Baptist College. Depois de 



afirmar que Knollys se tornou um sectário em 1631, 

Culross diz: 

 
Se os Batistas pensassem que algo dependia disso, eles 

poderiam ter traçado seu pedigree até os tempos do 

Novo Testamento e reivindicado a sucessão apostólica. 

O canal de sucessão era certamente mais puro, se mais 

humilde, do que através da igreja apóstata de Roma. Mas 

eles se contentaram em descansar apenas nas Escrituras 

e, como encontraram apenas o batismo dos crentes lá, 

aderiram a isso (Culross, Hanserd Knollys, 39 nota). 

 

A história do envio de Blount à Holanda para obter 

imersão é um relato cego e repousa unicamente na 

autoridade do chamado manuscrito Kiffin. Este é um 

documento que se mostrou totalmente inútil (Christian, 

Baptist History Vindicated. Louisville, 1899). O 

manuscrito de Kiffin geralmente tem sido 

desacreditado pelos autores Batistas. Crosby só pode 

afirmar que “foi dito ter sido escrito por William 

Kiffin” (Crosby, História dos Batistas Ingleses, I. 101). 

Evans diz: “Essa declaração é vaga. Não temos data e 

não podemos dizer se os fatos se referem aos 

separatistas de Spilsbury ou a outros” (Evans, Early 

English Baptists, II. 78). Cathcart diz que essa 

transação pode ter acontecido, mas “não prestaríamos 

muita atenção ao testemunho produzido por esses 

homens bons” (Cathcart, Baptist Encyclopedia, I.521). 

 

Armitage diz: 

 
Foi feita uma tentativa fraca, mas tensa, de mostrar que 

nenhum dos Batistas ingleses praticava imersão antes de 



1641, a partir do documento mencionado por Crosby em 

1738, do qual ele observa que “foi dito ter sido escrito 

por William Kiffin”. Embora o manuscrito seja assinado 

por cinquenta e três pessoas, é evidente que sua autoria 

só foi adivinhada desde o início. Pode ou não ter sido 

escrita por Kiffin (Armitage, History of the Baptists, 

440). 

 

O Dr. Henry S. Burrage, que dedicou muito tempo e 

atenção a esse assunto, após uma discussão um tanto 

demorada do Jersey Church Records e do Gould Kiffin 

Manuscript, é obrigado a dizer: 

 
Será notado em nossa referência acima ao Jessey Church 

Records, dizemos “se eles são autênticos”. Não 

esquecemos os registros de Crowle e Epworth. Eles 

apareceram na mesma época que o Jessey Church 

Records, e agora se sabe que são falsificações 

desajeitadas. O Jessey Church Records pode ser genuíno, 

mas sua genuinidade ainda não foi estabelecida (Zion's 

Advocate , setembro de 1896). 

 

Os escritores Pedobatistas rejeitaram o manuscrito de 

Kiffin e declararam seu testemunho não confiável. 

John Lewis, em sua resposta a Crosby, ridiculariza o 

manuscrito Kiffin. Depois de citar a história de Blount 

e Blacklock, tirada de Crosby, ele diz: 

 
Este é um relato muito cego que não consigo encontrar a 

menor menção feita em nenhum outro lugar desses três 

nomes Batte, Blount e Blacklock, nem em qual cidade 

ou paróquia da Holanda viviam aqueles Anabatistas que 

praticavam esse modo de batizar. mergulho ou 



mergulhando todo o corpo sob a água (Rawlinson MSS. 

C 409. Bodleian Library). 

 

Lewis, ao se referir a esse “manuscrito antigo”, 

mencionado por Crosby, diz: “Que ignorante” (ibid.). 

Em outro lugar ele diz: 

 
Mas é bastante estranho que ninguém saiba em que lugar 

essa congregação antiga (uma congregação da mesma 

antiguidade com o manuscrito antigo) era, e que John 

Batte, seu professor, nunca deve ser ouvido antes ou 

depois (Rawlinson MSS) 

 

Novamente: 

 
Outros dizem que (o batismo) foi trazido aqui por 

Richard Blount, mas quem e o que ele era eu não sabia. 

 

Mais uma vez; 

 
Mas não temos autoridade para esse relato, mas um 

manuscrito que foi dito por William Kiffin. 

 

O documento era tão indigno de confiança que o Dr. 

Dexter, embora estivesse de acordo com sua afirmação, 

o rejeitou. Ele diz: 

 
Por outro lado, se Kiffin — como supostamente fez a 

afirmação — seria suspeito por sua imprecisão e pelo 

fato de nenhum dos historiadores, nem mesmo Wilson, 

Calamy, Brook ou Neal, saberem algo sobre Blount, ou 

Blacklock, além do que é declarado aqui (Dexter; True 

Story of John Smyth, 54). 



Este manuscrito, no qual quase todas as declarações 

nele podem ser falsas, rejeitadas pela maioria dos 

Batistas e por controversos escritores Pedobatistas, é a 

única autoridade para provar essa história de Blount 

indo para a Holanda e que os Batistas estavam na 

prática de aspersão. Nenhum autor contemporâneo 

menciona a jornada de Blount, ou os nomes de Blount 

ou Blacklock. Não há provas de que algum homem 

tenha vivido. Edwards de fato menciona um Blount 

que era Batista, mas seu nome não é mencionado e 

nenhuma circunstância o liga à Holanda. O Blount 

mencionado por Edwards era um general e não um 

Batista particular e não poderia estar conectado a esta 

companhia. 

 

A primeira referência que foi encontrada aos Batistas 

enviados à Holanda para o batismo está em um relato 

de Hutchinson, que escreveu em 1676, e declara que o 

ponto do problema não será a imersão, mas um 

administrador adequado. Ele diz: 

 
Quando os professos dessas nações estavam há muito 

tempo cansados do jugo da superstição, cerimônias, 

tradições dos homens e misturas corruptas no culto e no 

serviço de Deus, agradou ao Senhor quebrar esses jugos, 

e por um impulso muito forte do seu Espírito nos 

corações do seu povo, para convencê-los da necessidade 

da Reforma. Diversas pessoas piedosas e muito 

graciosas, tendo procurado frequentemente o Senhor em 

jejum e oração, para que ele lhes mostrasse o padrão de 

sua casa, as saídas e as entradas dela, etc. Resolvido 

(pela graça de Deus), para não receber ou praticar 

qualquer parte da adoração positiva que não tivesse 



preceito ou exemplo da palavra de Deus. O batismo 

infantil está sendo considerado, é claro, após longa 

pesquisa e muitos debates, descobriu-se que não tinha 

fundamento nas Escrituras (a única regra e padrão para 

se experimentar as doutrinas); mas, pelo contrário, uma 

mera inovação, sim, a profanação de uma ordenança de 

Deus. E, embora tenha sido proposto deixar de lado, 

ainda que medos, tremores e tentações os atendessem, 

para que não se enganassem, considerando quantos 

homens sábios e piedosos tinham uma persuasão oposta. 

Quão alegremente eles tiveram o resto de seus irmãos 

junto com eles. Mas quando não havia esperança, eles 

concluíram que a fé de um Cristão não deve permanecer 

na sabedoria dos homens; e que cada um deve prestar 

contas de si mesmo a Deus; e resolvido a praticar de 

acordo com a luz deles. A grande objeção era a falta de 

um administrador; que, como ouvi dizer, foi removido 

enviando certos mensageiros para a Holanda, de onde 

foram supridos (Hutchinson, Um tratado sobre o 

convênio e o Batismo Dialoguewise. Epístola ao leitor. 

Londres, 1676). 

 

Hutchinson não sabe nada de Blout, Blacklock ou 

Batte. As pessoas que ele menciona eram todos 

Pedobatistas, que acabavam de se converter às visões 

Batistas. Este é um testemunho de boatos anos depois 

sem nenhum detalhe. O primeiro homem mencionado, 

que foi enviado à Holanda para imersão, foi John 

Spilsbury, mas Crosby diz que isso não era verdade. A 

data da partida de Blount para a Holanda é tão mítica 

quanto a pessoa do escritor Batista de Blount que 

publicou uma história dos Batistas, complementar à 

História dos Puritanos de Neal, diz que Blount foi à 

Holanda em 1608. Barclay diz que foi 1638. Outros 



escritores ficaram impressionados com a data de 1640. 

Um escritor menciona três datas, 1640, 1641 e 1644. O 

manuscrito de Kiffin menciona 1640 e 1644. Uma data 

é tão boa quanto a outra, pois não há autoridade para 

fundamentar qualquer um deles. Nenhum Batista de 

destaque recebeu seu batismo dessa fonte. William 

Kiffin, John Spilsbury, Samuel Richardson e Paul 

Hobson não o fizeram. 

 

Somos confrontados com a proposição Surpreendente 

de que havia dois Manuscritos Kiffin, diferindo um do 

outro nos aspectos mais importantes. O de Crosby já 

foi mencionado; o outro é conhecido como a edição 

Gould. No ano de 1860, o Rev. George Gould teve 

uma ação em relação a certas propriedades da capela. 

Depois que o processo terminou, o Sr. Gould 

apresentou seu lado da questão ao público em um 

volume intitulado: Comunhão Aberta e os Batistas de 

Norwich. Ele também deixou um volume de 

manuscritos. Por meio da gentileza do Rev. George P. 

Gould, ex-presidente do Regents Park College, foi 

dada uma oportunidade ao autor para examinar esses 

trabalhos. Havia cerca de trinta documentos, com 

outros papéis diversos, copiados para um grande livro, 

sob o título geral: Avisos dos Primeiros Batistas. Esses 

documentos foram copiados para este livro por volta de 

1860. Foi anunciado recentemente que esses 

documentos foram encontrados; mas o que aconteceu 

com os originais é um mistério. A informação foi 

buscada em vão. O manuscrito de Kiffin, copiado neste 

livro, difere de maneira radical das citações feitas por 

Crosby do chamado manuscrito de Kiffin. O 



Manuscrito de Gould Kiffin demonstrou em quase 

todos os detalhes ser contrário a registros bem 

autenticados, como por exemplo, depoimentos 

juramentados nos tribunais da terra. Alguns que foram 

descritos como homens eram mulheres, outros que 

foram declarados vivos estavam mortos, e quem foi 

declarado preso estava livre, etc. etc. Os registros no 

livro professam ser as atas da igreja da qual Henry 

Jacob era pastor, e ainda nenhuma data ou fato 

relacionado à sua vida é dado corretamente. 

 
Aproximadamente oito anos H. Jacob foi pastor da igreja 

que você disse e quando, por sua importunidade de ir 

para a Virgínia, para a qual ele havia se envolvido antes 

com o consentimento deles, foi mandado para o referido 

escritório, em 1624, e demitiu a congregação para ir para 

lá, onde, depois de anos, ele terminou o dia. No tempo 

de seu serviço, muitos problemas ocorreram naquele 

Estado e nas pessoas, dentro e fora. 

 

Este é o chamado minuto da igreja, e ainda assim toda 

declaração é contrária aos fatos do caso. O Sr. Jacob 

não serviu à igreja oito anos, mas apenas seis anos; ele 

não foi para a Virgínia em 1624, mas em 1622; e ele 

não morreu na Virgínia, mas retornou à Inglaterra em 

1624 e morreu em abril ou maio daquele ano, e foi 

enterrado na paróquia de St. Andrew Hubbard, no 

município de Canterbury. Tudo isso é encontrado no 

último desejo e testamento de Henry Jacob, que ele 

pode consultar na Somerset House, em Londres. O 

testamento foi testado por sua esposa, Sarah Jacob. 

 



Do manuscrito de Gould Kiffin, de 1860, é tomado o 

seguinte: 

 
1640.3º. Mo: A Igreja tornou-se dois por consentimento 

mútuo, estando parcialmente com o Sr. P. Barebone, e 

você também com o Sr. H. Jessey. O Sr. Richard Blunt, 

com a convicção do batismo, deveria mergulhar o corpo 

na água, lembrando Enterro e ressuscitando. Colossenses 

2:12, Romanos 6.4 teve uma conferência sóbria sobre a 

Igreja e, em seguida, com alguns dos já mencionados 

que também estavam convencidos; e após a oração e a 

conferência sobre o fato de gostar tanto, ninguém o 

praticou na Inglaterra para professar crentes e depois de 

ouvir que alguns na Holanda o praticaram concordaram 

e enviaram o Sr. Richard Blunt (que entendia holandês) 

com cartas de Louvor e quem foi gentilmente recebido 

então; e retornou com cartas deles Jo: Batte & Teacher lá 

e daquela igreja para aqueles que o enviaram. 

 
Eles procedem aí, a saber. As pessoas que foram 

persuadidas ao batismo deveriam mergulhar o corpo que 

haviam se encontrado em duas Companhias e 

pretendiam se reunir depois disso; todos concordaram 

em continuar da mesma forma e depois manifestar 

nenhuma palavra formal (A Aliança). alguns deles, mas 

por desejos mútuos, cada um testificou: 

 
Essas duas Companhias separaram uma para batizar o 

resto; por isso foi solenemente realizado por eles. 

 
O Sr. Blunt batizou o Sr. Blacklock. Era um professor 

entre eles e o Sr. Blunt foi batizado. Ele e o Sr. 

Blacklock batizaram o resto de seus amigos que estavam 



tão preocupados, e muitos sendo adicionados a eles 

aumentaram muito. 

 

Sobre estas nove [onze em inglês]  palavras “Nenhum 

então o praticou na Inglaterra para crentes professos” 

tratados foram escritos para provar que os Batistas 

ingleses não praticava imersão antes de 1641. Se o 

documento eram genuínas provaria existe tal fato. 

Tudo o que se poderia reivindicar é que, até onde o 

escritor sabe, não havia prática de imersão dos crentes 

antes dessa data. O documento não diz que eles 

receberam o batismo na Holanda de Batte, mas que 

receberam cartas e Blunt batizou Blacklock e 

Blacklock batizou Blunt e batizaram o resto. Tudo isso 

aconteceu na Inglaterra e não na Holanda. 

 

Em 1850, Charles H. Spurgeon não sabia que alguém 

na Inglaterra praticava imersão. Foi uma surpresa e 

alegria para ele descobrir que havia na Inglaterra, 

aqueles cuja existência ele não previra, que 

observavam o ensino do Novo Testamento em relação 

ao batismo. Ele passou a se tornar um dos que, e logo 

encheu o mundo com sua fama (Spurgeon, Sermão do 

Aluno de Deus. Salmo 71:17). Como certo homem, 

que não era Batista, não conhecia a prática da imersão 

dos crentes em 1640, não prova mais que esse batismo 

não era praticado do que a falta de conhecimento em 

1850, por parte de Spurgeon provou que nenhum 

crente naquela época imerso na Inglaterra. Além disso, 

eles tinham instalações de informação em 1850 muito 

além do que tinham em 1640. Mas Crosby deixa de 

fora essas palavras. Se essas palavras estavam no 



manuscrito de Kiffin, ele deliberadamente falsificou o 

registro para se adequar ao seu propósito e deixou de 

fora as palavras mais importantes do manuscrito. Ele 

fez isso com pleno conhecimento do fato de ter 

emprestado este manuscrito ao Sr. Neal, que em vários 

casos o citou, e poderia facilmente ter exposto Crosby. 

Crosby está acima da censura com sinceridade e 

honestidade. 

 

Quem compilou os manuscritos de Gould, 

repetidamente, nos trinta documentos, registrou essas 

onze [nove] palavras em conexão com documentos que 

não mencionam naturalmente o batismo de nenhuma 

forma. Era uma frase de estimação do compilador do 

manuscrito de Gould Kiffin. Como essas palavras 

chegaram ao manuscrito de Gould Kiffin? 

 

O item 18 da coleção Gould é um exemplo de como o 

compilador fez uso dessas palavras. Esforço foi feito 

para provar que a coleção Gould foi feita por Edward 

Bampfield, mas isso é um fracasso, pois esse número 

foi escrito depois que Bampfleld morreu, e sua 

autobiografia é mencionada. Ele morreu em 1683. Este 

colecionador acreditava que os Batistas obtinham 

imersão de algum lugar, então ele coloca isso em todos 

os documentos. Portanto, lemos no número 18: 

 
Um relato dos métodos adotados por vocês, Batistas, 

para obter um administrador adequado do batismo por 

imersão, quando essa prática já havia sido abandonada 

há muito tempo, então ninguém era tão batizado para ser 

encontrado. 



A mesma declaração é encontrada no documento nº 4. 

Como essas declarações chegaram ao manuscrito de 

Gould Kiffin? Eles não estão na edição de Crosby. Eles 

estão em vários documentos da coleção Gould. Não 

existe um único caso conhecido nesse período, em que 

uma igreja Batista praticava aspersão, ou onde 

qualquer igreja Batista mudava sua prática. 

 

Felizmente, não é necessário recorrer a um manuscrito 

confuso e enganoso para obter um relato da 

organização das Igrejas Batista Particulares. Hanserd 

Knollys foi um dos principais atores da época e conta a 

organização deles. Ele rejeitou o batismo infantil em 

1631 (John Lewis, Apêndice da História dos 

Anabatistas. Rawlinson MSS. CC0IX, 62), e 

provavelmente se tornou um Batista no mesmo ano 

(Kiffin, Vida e Morte de Hanserd Knollys, 47. 

Londres, 1812). Ele conta em linguagem simples 

(Resposta Moderada ao Livro do Dr. Baswick. 

Londres, 1645), a história da plantação dessas igrejas 

nos dias de perseguição antes de 1641. Ele relata: 

 
Terei agora a liberdade de declarar, o que, por minha 

própria experiência, é a prática de algumas Igrejas de 

Deus nesta cidade. Até agora, tanto o Dr. como o Leitor 

podem julgar até que ponto os santos que andam na 

comunhão do Evangelho chegam à sua prática, às regras 

e práticas apostólicas propostas pelo Dr. como método 

de Deus na congregação de igrejas, e Membros que 

admitem. Eu digo que sei por minha própria experiência 

(tendo andado com eles), que eles estavam reunidos; a 

saber. Alguns homens piedosos e instruídos, com dons e 

habilidades aprovados para o Ministério, sendo expulsos 



dos Coutries, onde viveram pela perseguição dos 

Prelados, vieram peregrinar nesta grande cidade e 

pregaram a palavra de Deus publicamente e de casa em 

casa e diariamente no templo, e em toda casa eles não 

deixaram de ensinar e pregar Jesus Cristo; e alguns deles 

moraram em suas próprias casas alugadas e receberam 

tudo o que lhes veio, pregaram o Reino de Deus e 

ensinaram as coisas que concernem ao Senhor Jesus 

Cristo. E quando muitos pecadores foram convertidos 

pela pregação do Evangelho, alguns deles crentes 

associaram-se a eles, e de professos um grande número, 

e das principais mulheres não poucas. E a condição que 

esses pregadores propuseram publicamente e em 

particular ao povo, a quem pregavam, sobre o qual 

deveriam ser admitidos na Igreja era pela fé, 

arrependimento e batismo, e nenhum outro. E todo 

aquele que (tanto os pobres como os ricos, tanto os 

escravos como os livres, tanto os servos quanto os 

mestres) fez uma profissão de sua fé em Jesus Cristo e 

seria batizado com água, em nome do Pai, do Filho e 

Espírito Santo, eram membros admitidos da Igreja: mas 

os que não criam e não seriam batizados, não admitiam a 

comunhão da Igreja. Essa tem sido a prática de algumas 

Igrejas de Deus nesta cidade, sem exigir ou fazer 

qualquer convênio específico com os Membros na 

admissão, o que eu desejo pode ser examinado pelas 

Escrituras citadas no Margent e quando comparado às 

três conclusões do Doutor da mesmas Escrituras, pelas 

quais pode parecer ao leitor criterioso, quão perto das 

igrejas alguns deles se aproximam da prática das regras 

dos apóstolos e da prática das igrejas primitivas, tanto na 

coleta quanto na admissão de membros. 

 

Este é um relato racional, genuíno e direto da 

organização das igrejas Batistas particulares. 



A igreja independente, da qual Henry Jacob foi o 

primeiro pastor e da qual o Sr. Lathrop foi o segundo, 

estava frequentemente preocupada com o assunto da 

imersão. Em 1638, durante o pastorado do Sr. Lathrop, 

havia uma divisão na igreja sobre o assunto de 

mergulhar, e uma igreja Batista foi organizada sob o 

pastorado de John Spilsbury. Esta igreja de Spilsbury 

praticava mergulho. Spilsbury imergiu Sam Eaton 

entre as datas de 14 de abril de 1634 e 5 de maio de 

1636. Eaton também se tornou pregador e imergiu 

outros. Esta informação foi dada por John Taylor, que 

colocou a rima da seguinte maneira: 

 
Também um Spilsbury levantou-se ultimamente 

(Quem habitou ou morou em Alderagate) 

 

Ele rebatizou à moda Anabatista 

Um Eaton (da nova separação encontrada) 

Um zeloso criador de botões, sério e sábio, 

e deu-lhe ordens para que outros batizassem: 

 

Ele estava tão apto a aprender que, em um dia, não 

faria tão bem quanto Spilsbury pesaria Hay. 

Este verdadeiro leigo dos fenos ao lado do Banco veio 

e também batizou uma dama impura. 

 

Este livro foi escrito em 1638 (Tayic; A Swarme of 

Sectaries e Schismatiques). É interessante notar a idéia 

de imersão de Spilsbury. Ele diz: 

 
Como é registrado pelo Espírito Santo nas Escrituras de 

Deus; mesmo assim, é o julgamento dos mais e melhores 

aprendizados da terra, tanto quanto eu vi, ou pode ver 



por qualquer um de seus escritos. Como em todos os 

dicionários comuns, que com um consentimento 

conjunto afirmam que a palavra batizar ou baptizo, 

sendo a palavra original, significa mergulhar, lavar, 

mergulhar na água, embora alguns, por favor, zombem e 

escanecem, chamando-a uma nova maneira fútil, e o que 

quiserem. De fato, é uma nova maneira encontrada, em 

oposição a um erro antigo; e, portanto, isso é algo novo 

para eles, como a doutrina dos apóstolos era para os 

atenienses (Spilsbury, Tratado sobre o tema legal do 

batismo. Londres, 1653). 

 

No que diz respeito aos inimigos que chamam o 

batismo de “um novo caminho distorcido”, Spilsbury 

observa: “No entanto, a verdade estava antes do erro”. 

Ele evidentemente pensou que a imersão era o caminho 

antigo. A igreja de Lathrop tinha problemas contínuos 

em mergulhar. Um livro chamado “Para as virgens de 

Sião” foi escrito por um antigo membro da 

congregação. Uma edição foi impressa em 1644, mas 

estava em uso há vários anos e era de fato um 

catecismo. A data pode ser aproximada. Foi escrito 

depois de 18 de setembro de 1634, pois declarou que o 

Sr. Lathrop agora era pastor na América. Foi antes de 

1637, quando o Sr. Jessey foi chamado como pastor, 

pois a igreja estava envolvida em oração por um 

pastor. A data era então entre 1634 e 1637. A igreja 

naquela data já havia experimentado distúrbios no 

assunto da imersão dos crentes. O escritor exorta os 

membros a evitarem "aquilo que faz divisões" e 

continua: 

 



Desejo manifestar-me em defesa do batismo e da forma 

que recebemos, não sendo movidos com facilidade, mas 

como Cristo se manifestará mais, o que não posso 

conceber abater no mergulho da cabeça, a criatura 

entrando e saindo da água, a forma do batismo mais ou 

menos sustenta Cristo. E é triste que os cidadãos de Sião 

tenham seus filhos nascidos estrangeiros e não sejam 

batizados, etc. 

 

Novamente: 

 
Em seguida, pessoas como os chamados Anabatistas, 

etc. Esta resposta é dada em parte: portanto, que os que 

negam o batismo dos bebês, entrem na água e 

mergulhem na cabeça e saiam para mostrar a morte e o 

enterro, preste atenção, eles não levam o nome do 

Senhor em vaina, mais especialmente como receberam 

batismo na infância. 

 

Este antigo membro da igreja independente testemunha 

diretamente a imersão dos crentes, e a data era anterior 

a 1637. 

 

Spilsbury imergiu a Eaton; e Eaton imergiu outros. 

Além disso, Eaten era membro da igreja de Lathrop e, 

portanto, Spilsbury não reconheceu o batismo 

administrado por Lathrop. A data do batismo de 

Lathrop pode ser fixada aproximadamente pelos 

registros do Tribunal Superior da Comissão. Eaton 

morreu na prisão em 25 de agosto de 1639 (Calendário 

de Documentos do Estado, CCCCXXVII. 107). Ele 

estava na prisão de 5 de maio de 1636, continuamente 

até sua morte; portanto, ele foi imerso antes de 1636; e 



ele também era um pregador e praticou imersão antes 

dessa data, segundo The Court Records, que em 29 de 

abril de 1632, ele era membro da igreja de Lathrop. Ele 

continuou na prisão até 24 de abril de 1684, quando foi 

libertado da prisão sob o mesmo vínculo que Lathrop 

(Ibid., CCLXI. 182). Após essa data e antes de 5 de 

maio de 1636, ele se juntou à igreja Batista e foi 

mergulhado por Spilsbury. Mais tarde, ele foi 

novamente lançado na prisão (Ibid., CCCXXIV. 13) e, 

enquanto estava na prisão, atacou o batismo dos 

clérigos (Ibid., CCCCVL 64). Ele morreu no domingo, 

25 de agosto de 1689 (ibid., CCCCXXXWL. 107), e 

não menos de duzentas pessoas acompanharam o 

cadáver até o túmulo. 

 

Houve outra secessão da igreja de Jacob em 1638, 

quando William Kiffin e outros cinco se uniram à 

igreja de Spilsbury. (Ivimey, A vida de William Kiffin, 

16, Londres, 1883). 

 

Deste evento, Goadby diz: 

 
Cinco anos após a data acima (i.e. 1638), uma nova 

secessão da igreja original fortaleceu suas mãos. Entre os 

secadores estavam William Kiffin e Thomas Wilson. 

Kiffin, para cuja caneta somos endividados o relato da 

origem da primeira igreja Batista calvinista da Inglaterra, 

fala assim das razões que o levaram a se juntar ao Sr. 

Spilsbury: Eu usei todos os meus esforços, conversando 

com os homens que eram capazes, também pesquisando 

diligentemente as Escrituras, com fervoroso desejo a 

Deus de que eu possa ser direcionado da maneira correta 

de adoração; e, depois de algum tempo, concluiu que o 



caminho mais seguro era seguir os passos do rebanho, a 

saber, a ordem estabelecida por Cristo e seus apóstolos, e 

praticada pelos Cristãos primitivos em seu tempo, o que 

eu achei que era depois da conversão eles foram 

batizados, acrescentados à igreja e continuaram na 

doutrina e comunhão dos apóstolos, e no partir de pão e 

de orações (Goadby, ByePaths in Baptist History 851). 

 

Spilsbury estava na prática de imersão; mas Kiffin era 

mais rigoroso em seus pontos de vista do que seu 

pastor. Spilsbury permitiu a afiliação ao púlpito; Kiffin 

não aceitaria nada disso. Ele acreditava que apenas um 

homem imerso deveria ocupar um púlpito Batista. 

Crosby relata Kiffin: 

 
Ele foi o primeiro de uma congregação independente e 

chamado ao ministério entre eles; foi um deles que se 

preocupou nas conferências realizadas na congregação 

do Sr. Henry Jessey: pelas quais o Sr. Jessey e uma 

grande parte da congregação se tornaram prosélitos das 

opiniões dos Batistas. Ele se juntou à congregação do Sr. 

John Spilsbury, mas uma diferença que surgiu sobre 

permitir que pessoas pregassem entre elas que não 

haviam sido batizadas por imersão, elas se separaram por 

consentimento (Crosby, História dos Batistas Ingleses, 

III. 3, 4) . 

 

Kiffin, no ano de 1639 ou 1640, retirou-se da igreja de 

Spilsbury e organizou a Igreja Batista Devonshire, de 

Londres, em uma linha de imersão estrita. Esta igreja 

honrada continuou até hoje. 

Após a organização da igreja sob Spilsbury, o assunto 

de mergulhar ainda incomodava a igreja independente 



de Lathrop. Ele se mudou para a América em 1634 

com uma parte de sua igreja, o que provocou um 

grande debate sobre o batismo neste país. 

 

Ainda não terminamos a igreja de Jacob por um de 

seus pastores mais ilustres, o Rev. Henry Jessey, 

tornar-se batista. Ele foi um dos homens mais notáveis 

de seus tempos. Ele nasceu em 3 de setembro de 1601, 

entrou na Universidade de Cambridge em 1622, 

tornou-se ministro em 1626 e tornou-se pastor da igreja 

de Jacob em 1637. Os frequentes debates sobre o 

batismo logo perturbaram sua mente. Em 1642, ser 

livremente declarado à igreja suas convicções sobre o 

assunto de imersão, e propôs que aqueles que foram 

batizados na igreja depois disso fossem batizados por 

essa forma. Em 1644, realizou debates frequentes sobre 

o tema do batismo infantil e, em junho de 1645, ele foi 

batizado por Hanserd Knollys. 

 

Esta igreja independente, organizada por Jacob, tinha 

um registro maravilhoso para fazer Batistas e 

incentivar a prática de mergulhar. Havia secessões 

repetidas por conta disso. Dela surgiram vários grandes 

líderes dos Batistas particulares, todos praticando 

mergulhar. Henry Jessey recebeu seu batismo de 

Hanserd Knollys, que era Batista desde 1631. Eaton foi 

imerso por John Spilsbury, e por sua vez mergulhou 

em outros. William Kiffin era o mais rigoroso de todos 

e não permitia que aqueles que não haviam sido 

imersos pregassem nos púlpitos Batistas. Mesmo 

aqueles que emigraram para a América precipitaram 

um grande debate sobre o assunto de mergulhar. 



Havia outra igreja independente que pelo menos tinha 

dois pastores distintos que eram Batistas. Foi 

organizado pelo Sr. Hubbard, por volta do ano de 

1621. Ele era um ministro Pedobatista, mas os 

sucessores imediatos no pastorado eram Batistas. A 

igreja adorava em Deadman's Place, e continha muitos 

Batistas em seus membros. É provável que em 1640 a 

maioria de seus membros fosse Batista e estivesse 

imersa. Eles foram presos em janeiro de 1640 e 

levados à Câmara dos Lordes. Tão grandemente 

prevaleceu o sentimento Batista entre eles que eles 

foram chamados de Anabatistas (Diário da Câmara dos 

Lordes, IV. 133). Havia mais de sessenta e seis deles. 

A Câmara dos Lordes, em 16 de janeiro, os 

repreendeu. Esta ação por parte da Câmara dos Lordes 

dirigiu muita simpatia à igreja. 

 

Algumas das pessoas perante a Câmara dos Lordes 

nessa ocasião assinaram a grande Confissão de Fé de 

1643. Não se sabe exatamente quando John Canne se 

tornou ministro, mas ele renunciou e foi para a 

Holanda em 1633. Ele estava em Amsterdã em 1634, 

em momento em que ele escreveu seu célebre livro: “A 

Necessidade da Separação”, que teve uma ampla 

circulação com resultados importantes. Naquela época, 

ele era um Anabatista (Brereton, Travels, 65). Stovell 

deixa perfeitamente claro que, enquanto pastor da 

igreja de Hubbard, ele era Batista. Ele ainda estava, em 

1638, em Amsterdã e foi multado pesadamente por 

suas atividades (Evans, Early English Baptists, II. 108). 

Ele provavelmente voltou naquele ano para Londres, 

onde trabalhou com sucesso. Ele foi, em 1640, com 



maior liberdade de pregação, para Bristol, onde pregou 

em locais públicos, outras vezes ao ar livre, e fundou 

uma igreja. Sendo Batista, ele foi descrito como um 

“homem batizado”, significando um homem imerso. Já 

em 1640 o Batista era conhecido como um homem 

imerso. 

 

Os Broadmead Records dão conta de sua chegada e 

trabalho naquela cidade. Os registros dizem: 

 
Nesta conjuntura dos tempos (1640), a providência de 

Deus trouxe a esta cidade um Sr. Canne, um homem 

batizado; e foi esse Sr. Canne que fez anotações e 

referências sobre a Bíblia. Ele era um homem muito 

eminente em seus dias de piedade, e para reforma na 

religião, tendo grande entendimento no caminho do 

Senhor (Broadmead Records. 18, 19). 

 

Canne tentou pregar em um subúrbio da cidade e uma 

mulher rica colocou alguns obstáculos em seu 

caminho. Os registros Broadmead dizem: 

 
A obstrução foi feita por uma grande mulher muito 

piedosa, que morava naquele lugar que era um tanto 

severa na profissão do que ela sabia, ao ouvir que ele era 

um homem batizado, chamado por eles de Anabatistas, o 

que era motivo suficiente de preconceito, porque a 

verdade do batismo dos crentes havia sido enterrada há 

muito tempo, sim, durante muito tempo por invenções 

papas, e a aspersão delas trouxe espaço para isso. E (esse 

preconceito existia) pela razão (que) as pessoas na 

prática dessa verdade pelo batismo foram por alguns 

tornadas muito desagradáveis; porque, cerca de cem 

anos antes, alguns além do mar, na Alemanha, que 



sustentavam a verdade do batismo dos crentes, fizeram, 

como alguns dizem, algumas ações muito singulares; de 

quem não podemos ter uma conta verdadeira do que eles 

eram senão por seus inimigos; pois ninguém, a não ser 

em qualquer história, fez qualquer relação ou narrativa 

deles (Ibid, 19, 20). 

 

Canne, em 1640, era um homem batizado, chamado de 

Anabatista, e não há registro de que, desde sua 

conversão, ele mudou de idéia sobre o batismo. 

 

O terceiro pastor da igreja de Hubbard foi Samuel 

Howe, um Batista. Ele morreu por volta de 1640, 

enquanto pastor da igreja. Ele foi pastor por cerca de 

sete anos. Ele estava muito lamentado. Ele foi 

perseguido, negou o enterro Cristão e foi finalmente 

enterrado em Agnes-la-cleer. Ele escreveu um livro 

famoso, chamado Suficiência dos Ensinamentos do 

Espírito, de Howe. Seus contemporâneos elogiaram 

sua capacidade e zelo por seu trabalho. Foi Samuel 

Howe quem impressionou bastante Roger Williams; e 

foi provavelmente de Howe que Williams aprendeu 

algumas de suas lições de liberdade da alma e 

mergulhar no batismo (Howe, Sermão, xii. xiii). 

 

Foi demonstrado que a ajuda de Taylor Spilsbury 

praticava mergulho. Ele presta o mesmo testemunho de 

Howe. Taylor diz que os Batistas da Inglaterra 

remontam ao “reinado de Henrique VIII” e afirma que 

“nestes dias de hoje, a referida seita anabatística é 

extremamente abundante, pois eles enxameiam aqui e 

ali sem medo de Deus ou do homem, lei ou ordem” 



(Taylor, A Cluster of Coxcombes. Londres, 1642). 

Segue a relação da pregação, Sam Howe: 

 
Este irmão traduzindo reverendo (Howe) 

Coloca ambas as mãos ao arado espiritual, 

E a cabeça do cavalo, perto da rua Coleman, 

A tripulação mais pura de irmãos lá se encontrou, 

Onde suas devoções eram tão fortes e amplas, 

Para transformar uma taberna pecaminosa em um templo, 

Eles baniram Baco lá, e algum espaço pequeno 

As gavetas e o garoto do bar tinham um pouco de graça. 

 

(Taylor, A Swarme of Sectaries, 8). 

 

Taylor faz Howe um Batista e um mergulhador. Ele o 

representa na página de rosto em uma banheira cheia 

de água como um púlpito e marca a imagem “Sam 

How”. Isso foi em 1638. O livro de Taylor acima foi 

respondido por Henry Walker. Da banheira em que 

Howe estava, Walker diz: 

 
Da foto no título de seu livro. Primeiro, concebi aquele 

sujeito na banheira como John Taylor, o poeta, depois de 

ter ficado tanto tempo com o bispo de Canterbury, até 

que finalmente viu um vaso de saco secar e depois 

estourar a cabeça da banheira. adormecer estava quase 

parado nas borras; chorando para Sam, o garoto do 

inverno na Torre para ajudá-lo; chorando, Sam Howe 

vem e me ajuda, e todas as pessoas se reuniram a seu 

redor. Veja como ele se parece com um rato afogado 

(Henry Walker, Resposta a um panfleto tolo intitulado 

Swarme of Sectaries end Schismaticks, 3, 4. Londres, 

1641). 

 



Taylor lê uma palestra e pronuncia Walker também 

como Anabatista. Ele também representa Walker como 

estando de pé em uma banheira e faz dele um 

mergulhador Anabatista (Taylor, Uma palestra 

oportuna). 

 

Assim foram John Canne e Samuel Howe, os pastores 

desta igreja independente, ambos praticando mergulho. 

Ambos eram Batistas. Duas outras partes ligadas a esta 

igreja, Thomas Gunn e John Webb, foram Batistas, que 

assinaram a Confissão de Fé de 1643. Assim, as 

opiniões da maioria dos Batistas podem ser explicadas. 

 

Há ainda outro Batista que assinou a Confissão de Fé 

de 1643, cuja prática podemos dar conta. Seu nome era 

Paul Hobson. Dele Ivimey diz: 

 
Ele é, mencionado entre os ministros rejeitados. o Dr. 

Calamy supôs que ele era capelão do Eaton College, e 

que ele tinha um lugar de comando no exército; mas 

observa que, se ele tivesse se conformado depois, teria 

feito alguma expiação, como foi o caso em outros casos. 

Além dessas circunstâncias, descobrimos que ele estava 

envolvido desde 1639, como um dos principais 

promotores da fundação de uma igreja Batista em 

Londres. Ele foi um dos pastores que assinaram a 

Confissão de Fé das sete igrejas em Londres em 1644 

(Ivimey, História dos Batistas ingleses, I. 88). 

 

As declarações acima em relação a Paul Hobson são 

confirmadas por Edwards (Edwards, Gangrena, I. 33), 

que era contemporâneo. Edwards escreveu em 1645, e 

ele diz que Hobson tinha sido um alfaiate, mas agora 



estava no exército. Ele havia sido um grande pregador 

Batista. Um Anabatista na boca de Edwards sempre foi 

um imerso. 

 

Thomas Kilcop foi outro dos Batistas que assinou a 

Confissão de Fé de 1643. Ele havia sido um ministro 

Batista. Quando louvar a Deus Barbon em 1641, 

atacou os Batistas, ele foi respondido por Edward 

Barber pelos Batistas gerais; e por Thomas Kilcop para 

os Batistas particulares. Esse Barbon havia sido 

membro da igreja de Jacob e se tornara pastor de uma 

organização independente própria. Ele era um 

Pedobatista raivoso e é descrito de várias formas como 

vendedor de couro e político. Ele se tornou um 

membro distinto do Parlamento Longo e seu 

Parlamento foi chamado de Parlamento Barbon 

Louvado Deus. Ele nasceu, provavelmente, em 1596 e 

morreu em 1679. Como muitos dos membros da igreja 

de Jacob, ele se tornou Batista. Não sei, mas na 

“Declaração” dos Batistas, emitida em 1654, vinte e 

dois nomes significavam “daquela igreja que anda com 

o Sr. Barbon” (National Dictionary, III. 151). O livro 

de Kilcop apareceu no início de 1641. Sobre o assunto 

da imersão, ele disse: 

 
Por batismo entende-se o batismo na água, João 8:22,23. 

Batismo é uma palavra Grega, e significa mais 

apropriadamente mergulhar em inglês, e, portanto, diz-se 

que as partes batizadas são batizadas não na Jordânia, 

mas no Jordão, Marcos 1:5,9,10 e em João 3:23, Atos 

8:33,39, Mateus 3:16. Depois, observe que o batismo de 

imersão pertence aos discípulos de Cristo, e mais 



ninguém (Kilcop, Um breve tratado de batismo. 

Londres, 1641). 

 

Não há indícios de que ele tenha reconhecido alguma 

outra forma de batismo, exceto a imersão. sobre o 

assunto da sucessão, ele sustentou os pontos de vista 

dos outros Batistas particulares de seu tempo. 

 

Quem leu a literatura do século XVII não pode deixar 

de se impressionar com seu tom controverso. Isso é 

verdade em quase todos os assuntos. A observação se 

aplica especialmente àqueles que escreveram sobre a 

forma e os assuntos do batismo. O mais severo dos 

oponentes dos Batistas foram os Presbiterianos. 

Separaram-se mais amplamente da prática do Novo 

Testamento e sentiram-se chamados a justificar os atos 

da Assembleia de Westminster; e suas mudanças 

radicais na lei fundamental da Inglaterra ao representar 

a afusão. Naturalmente, seus oponentes mais 

determinados eram os Batistas. O que os Presbiterianos 

careciam na argumentação eles inventaram em 

afirmação. Eles nunca se cansam de chamar a prática 

batista de mergulhar “nova inutilidade, uma novidade 

de ocorrência recente e fermento azedo”. Uma 

ilustração poderia ser obtida em qualquer ano do 

século. Por exemplo, Richard Burthogge, 1684 D.C., 

diz sobre os Batistas: “Sua opinião é apenas uma 

novidade” (Burthogge, Um argumento para o batismo 

infantil, 122). Richard Baxter, 1670 D.C., diz: “Esses e 

muitos outros absurdos seguem esse novo conceito” 

(Baxter, The Cure of Church Divisions, 49). 

 



A palavra “novo”, no entanto, na boca dos escritores da 

época era um termo relativo e significava a mil e 

seiscentos anos. Em geral, eles pretendiam negar a 

afirmação dos Batistas de que a imersão era “o bom e 

velho caminho” e tinha a marca de “antiguidade” 

(Watts, A. Scribe, Fariseu e Hipócrita, iv. Londres, 

1657). Samuel Richardson é uma boa testemunha. Ele 

respondeu a Daniel Featley, no ano de 1645, que havia 

afirmado que os Batistas eram novos. Richardson diz: 

 
Os papistas fingem a antiguidade e se gabam de sua 

universalidade contra a verdade. Sabemos que o erro é 

antigo; e espalhado; mas a verdade era antes do erro, e 

batizar por imersão era antes de batizar por aspersão; ele 

pode nos nomear quantas quiser, mas deve nos dizer 

onde está escrito nas Escrituras, como podemos ler, 

antes de acreditarmos nelas (Richardson, Some Brief 

Considerations, 14). 

 

William Allen, outro Batista, escrevendo em 1655, diz 

chamá-lo de “novo batismo”, como os inimigos o 

chamam, é “enganá-lo, sendo de fato a maneira antiga 

de batizar” (William Allen, Uma resposta a JG, seu XL 

Consultas, 72). 

 

Thomas Collier, um famoso Batista, 1651 D.C., afirma 

que mergulhar era a prática antiga. Ele diz: 

 
Senhor, você está enganado maliciosamente, e a 

ignorância está em si mesmo ao chamá-los de 

Anabatistas, pelo batismo praticante, de acordo com as 

Escrituras, que o entristecem ao que parece; mas você 

aprendeu uma nova maneira, tanto por matéria quanto 



por maneira, bebês em vez de crentes; por exemplo, 

aspersão na pia batismal sagrada, em vez de batizar em 

um rio; você está disposto a entrar com seus longos 

vestidos, encontrou um caminho melhor do que nunca 

foi prescrito ou praticado; que agora são os ignorantes 

(Collier, Pulpit Guard Routed, 89). 

 

Hanserd Knollys, em resposta a John Saltmarsh, um 

Quacre, que afirmou que a imersão era nova 

(Saltmarsh, The Smoke in the Temple, 16. Londres, 

1646), declara que a imersão não é nova. Ele diz: 

 
A doutrina de Paulo foi chamada de nova, embora ele 

pregasse Jesus e a ressurreição Atos 17:19. Também 

quando nosso Salvador pregou com autoridade e 

confirmou sua doutrina com milagres, eles se 

perguntaram entre si, dizendo: Que novidade é essa? 

Que nova doutrina é essa? (Knollys, O Iluminado de um 

Fogo Flamejante em Sião, ou uma Resposta Clara a 13 

exceções, contra o terreno do Novo Batismo; o chamado 

em Mr. Saltmarsh '. Book, 1. Londres, 1646). 

 

John Tombes respondeu à acusação de Marshall, que 

estava “ansioso por novas opiniões”. Sobre isso, o Sr. 

Tombes diz: 

 
Quanto às razões do mestre Marshall eles não são 

convincentes para mim, nem é a sustentação da 

rebatização uma opinião tão nova quanto ele a adotaria 

(Tombes, um pedido de desculpas ou um apelo pelos 

dois tratados, 58. Londres, 1646). 

 



O anúncio de um Batista de que a imersão era do jeito 

antigo e tão antigo quanto os tempos dos apóstolos, 

trouxe um surto violento de Jeffrey Watts. Ele diz: 

 
Só me pergunto a testa de ferro e a face descarada de 

uma nova insolência e uma nova luz, que, embora seja 

pelo menos a cada sétimo dia, em seus conventículos da 

chaminé, se gabando das antigas, louváveis e antigas 

práticas deste nosso, e outras igrejas reformadas, ousa 

fingir a antiguidade (contradizendo-se a si mesma) e a 

glória dela nesse ponto de imersão e mergulho 

(chamando-a à moda antiga), que a desprezam e 

zombam da mesma e de todas as velhas luz, em seus 

outros princípios e opiniões (Watts, A Scribe, Fariseu e 

Hipócrita, v). 

 

Os Batistas afirmavam ter “o bom e velho jeito” 

quando praticavam imersão; Watts chama isso de “um 

novo caminho”, pois afirmou que a imersão não era 

ensinada no Novo Testamento. Ele mencionou duas 

coisas que os Batistas fizeram e que considerou novas. 

A primeira foi que em 1642 ou 1648, elas imergiram 

mulheres nuas nos rios. “Espero”, disse ele, “você vê, 

que mergulhar as mulheres em suas roupas é um novo 

negócio na igreja” (Ibid., 19). Ele leva muito tempo 

para elucidar a velha calúnia. A segunda coisa que ele 

afirma sobre mergulhar é que isso não é encontrado nas 

Escrituras. Ele disse que tinha sido de longa duração na 

Inglaterra e dá muitos exemplos, e depois afirma que é 

novo entre os Batistas, uma vez que eles praticaram 

apenas desde 1524. Ele diz: 

 



E assim (como eu disse) nas suas igrejas ocidentais mais 

puras e aperfeiçoadas, por esses quinhentos ou cem anos 

passados (acho que estou mais dentro, do que sem minha 

bússola), não houve nenhum mergulho ou imersão, não 

no velho, uma vez bom caminhodos tempos antigos, 

publicamente, com autoridade, escassamente 

presunçosamente; até aqueles africanos (não vou dizer 

monstros) novos homens; para (África sempre alíquida 

em coduzir), que foram seus progenitores e 

predecessores, os primeiros mergulhadores e imersores 

no Ocidente (o mesmo local em que se originaram), é 

outro argumento para provar o negócio deles e da 

imersão, uma novidade, uma coisa nova, como 

proveniente da África originalmente. Digo até que 

aqueles novos homens africanos, aqueles sapos egípcios, 

que gostam de remar e mergulhar em rios e lagoas, 

começaram a se espalhar e deslizar para cima e para 

baixo para produzir rios e lagoas (como os rios e lagoas 

os trouxeram) ou antes, levar seus pervertidos a lagoas e 

rios para serem batizados. O qual ousada e presunçosa 

tentativa, contra o costume constante e uniforme da 

Igreja Ocidental, começou no ano de 1524, e, portanto, 

não faz mais de cento e trinta e dois anos desde que é 

tempo suficiente e pouco o suficiente para torná-la 

novidade em comparação com a antiguidade (Watts, A 

escriba, 63). 

 

Segundo Watt, os Batistas da Inglaterra praticavam 

imersão cento e trinta e dois anos. John Goodwin 

adotou exatamente a mesma opinião. Ele chamou as 

imersões dos Batistas de novas. Ele disse que só existia 

entre os Batistas desde o tempo de Nicholas Storch. 

Suas palavras são: 

 



Esse foi um caso de necessidade, em que Nicholas 

Storch (com seus três camaradas) na Alemanha por volta 

do ano de 1521, ou quem quer que fosse o primeiro, 

estando ele mesmo em seu próprio julgamento e 

consciência não-batizado, presumiu batizar os outros 

após esse modo exótico esta nação (Goodwin, Water 

Dipping No Firm Footing for Church Communion, 40. 

Londres, l653). 

 

Os Batistas Particulares, em 1643, prepararam uma 

Confissão de Fé, publicada no ano seguinte. O Artigo 

XL da Confissão de Fé daquelas igrejas que “são 

comumente (embora falsamente) chamadas 

Anabatistas” é o seguinte: 

 
Que o caminho e a maneira de distribuir essa ordenança 

estão mergulhado ou mergulhando o corpo na água; 

sendo um sinal, deve responder à coisa significada, ou 

seja, que interesse os santos têm na morte, sepultamento 

e ressurreição de Cristo; e que tão certamente quanto o 

corpo está enterrado na água e ressuscita, assim 

certamente os corpos dos santos ressuscitado pelo poder 

de Cristo no dia da ressurreição, para reinar com Cristo. 

 

Há uma nota anexada, da seguinte maneira: 

 
A palavra baptizo significa mergulhar ou mergulho, de 

modo que roupas convenientes sejam do administrador e 

do sujeito, com toda a modéstia. 

 

Talvez em uma confissão de fé, seria impossível 

declarar a prática dos Batistas mais claramente. Foi 

afirmado que esta Confissão de 1643 foi a declaração 

de sua mudança de doutrina sobre o assunto; e que essa 



Confissão de Fé foi o primeiro documento Batista que 

afirmou a imersão. De fato, de acordo com todos os 

princípios psicológicos e toda a história, essa 

Confissão Batista Particular, de 1643, era 

simplesmente a expressão das doutrinas que esse corpo 

de Batistas mantinha o tempo todo. 

 

Se alguém ler a Confissão, descobrirá que não apenas 

os Batistas não mudaram suas doutrinas, mas também 

declararam que há muito tempo lamentavam sob 

perseguição; e que somente a partir da reunião do 

Parlamento Longo, em 1640, eles tiveram alguma 

reparação. Tudo isso e muito mais é indicado no artigo 

L, que é o seguinte: 

 
E se Deus nos der tanta misericórdia, a ponto de inclinar 

os corações dos magistrados a ponto de tender nossas 

consciências, a fim de que possamos ser protegidos por 

eles de injustiças, opressões e molestamentos, que há 

muito tempo lamentamos anteriormente pela tirania e 

opressão da Hierarquia Prelática, que Deus, por meio de 

sua misericórdia, tornou este Rei e Parlamento atual 

maravilhosamente honroso, como um instrumento em 

sua mão, derrubado e, portanto, tivemos mais tempo para 

respirar, devemos, esperamos, encará-los como uma 

misericórdia além da nossa expectativa e nos conceba 

ainda mais empenhados para sempre em abençoar a 

Deus por isso. 

 

Eles olharam para o futuro, pois tinham uma 

retrospectiva do passado. As perseguições do passado, 

dizem eles no Artigo LI, os inspiraram com a coragem 

para o futuro. Expressaram-se dispostos a desistir de 



tudo e que não consideravam suas vidas queridas para 

que pudessem terminar seu curso com alegria. Eles 

haviam sofrido perseguição no passado, estavam 

dispostos a sofrer aflições no futuro. O Deus de nossos 

pais havia sido fiel a nós no passado, ele não nos 

abandonará agora. Esta é uma afirmação heróica. 

 

É impossível conceber que homens de um molde como 

esse mudariam de idéia sobre uma doutrina 

fundamental durante a noite. O professor J. B. Thomas, 

falecido professor de História da Igreja, em Newton 

Theological Institution, afirma concisamente o 

argumento, quando diz: 

 
Note-se que a primeira edição da “Confissão das Sete 

Igrejas” foi publicada em 1643, afirmando que a imersão 

era o único verdadeiro batismo. Agora Baillie, uma 

testemunha contemporânea ciumenta e sagaz, afirma que 

essa Confissão expressou a fé já amadurecida de 

quarenta e seis igrejas “como eu a considero, em 

Londres e nos arredores”. Caracterize uma figura 

importante nesta discussão, calculou-os, como me 

lembro, aos cinquenta e dois, e Neal afirma 

distintamente que havia na época “54 congregações de 

Batistas ingleses na Inglaterra que confinaram o batismo 

a imersão”, seus pregadores analfabetos percorrendo o 

país e “fazendo prosélitos de todos que se submetessem 

à imersão”. Somos obrigados então a acreditar, ou que 

uma congregação de “imersores” organizada em 1641, 

havia crescido essa grande companhia em dois anos, ou 

que, ao mesmo tempo, cinquenta ou mais congregações 

Batistas existentes repudiaram simultaneamente um 

costume ao qual estavam tradicionalmente apegados e 

que era de uso universal, em nome de outro costume que 



ninguém entre eles tinha já praticaram ou mesmo 

ouviram falar; eles, sem nenhum motivo novo ou 

inteligente, acabaram repentinamente por fazer o que 

sempre e uniformemente estavam acostumados, e 

passaram a fazer exclusivamente o que nunca haviam 

feito. Portanto, derrubar uma hipótese certamente precisa 

de apoio maciço. 

  

Não estou convencido de que esse apoio tenha sido 

fornecido. Não reconheço nenhuma evidência 

importante que aparentemente não tenha sido acessível a 

Crosby em sua época e não vejo razão satisfatória para 

abandonar sua opinião de que a imersão na Inglaterra 

precedeu a data nomeada por Neal e, agora (em 1643), 

reafirmada (Western Recorder, 17 de dezembro de 

1896). 

 

A Confissão de Fé foi igualmente clara sobre o 

administrador apropriado do batismo. A visão de 

Spilsbury prevaleceu. Ele sustentou que, se o batismo 

fosse perdido, qualquer discípulo poderia recomeçar e 

citou João Batista como prova de sua posição. Eles 

declararam que não era necessário enviar nenhum lugar 

para um administrador. O artigo XLI é o seguinte: 

 
A pessoa designada por Cristo para dispensar o batismo, 

as Escrituras afirmam ser um discípulo, ou uma pessoa 

extraordinariamente enviada, a comissão que ordena a 

administração, sendo dada àqueles que eram 

considerados discípulos, sendo homens capazes de 

pregar o Evangelho. 

 



Os Batistas de 1643 não tiveram um “agente 

extraordinariamente enviado” à Holanda para obter o 

batismo. Eles não acreditaram e praticaram tal coisa. 

 

A Confissão de Fé foi feita pelos representantes de sete 

igrejas e assinada pelas seguintes pessoas: William 

Kiffin, Thomas Patience, John Spilsbury, George 

Tipping, Samuel Richardson, Thomas Skippard, 

Thomas Munday, Thomas Gunn, John Mabbatt, John 

Webb, Thomas Kilcop, Paul Hobson, Thomas Goare, 

Joseph Phelpes and Edward Heath. 

 

A Confissão de Fé era clara e ortodoxa o suficiente 

para aliviar a suspeita e deveria ter salvado os Batistas 

de mais aborrecimentos e perseguições, diz o imparcial 

Masson: 

 
Apesar de muita perseguição continuada, mesmo após a 

reunião do Parlamento Longo, os Batistas dessas 

congregações propagaram suas opiniões com tanto zelo 

que, em 1644, a seita havia obtido dimensões 

consideravelmente maiores. Nesse ano, contaram sete 

congregações líderes em Londres e quarenta e sete no 

restante da Inglaterra, além das quais tinham muitos 

adeptos no exército. Embora todos os tipos de 

impiedades lhes tenham sido atribuídos no boato, na 

realidade, diferiam dos Independentes principalmente no 

assunto do batismo. Eles se opuseram ao batismo de 

crianças e pensaram em imersão ou mergulho na água o 

modo adequado de batismo; exceto nesses pontos e no 

que eles poderiam envolver, eles estavam 

substancialmente em harmonia com os 

congregacionalistas. Isso eles deixaram claro pela 



publicação, em 1644, de uma confissão de fé em 52 

artigos, um documento que, por sua ortodoxia em todos 

os assuntos essenciais, envergonhava os mais sinceros de 

seus oponentes (Masson, The Life of John Milton, II. 

585). 

 

Seus adversários não tinham essa visão da Confissão 

de Fé. Eles não podiam ficar satisfeitos ou induzidos a 

dar aos Batistas o crédito pela honestidade comum. Foi 

recebido por uma explosão de paixão do mundo 

Pedobatista. 

 

O Dr. Featley, que escreveu sem preconceitos, diz: 

 
Se dermos crédito a esta Confissão e seu prefácio, 

aqueles que entre nós são marcados com esse título, não 

são hereges nem cismáticos, mas Cristãos carinhosos, 

sobre os quais, por sugestões falsas, a mão da autoridade 

caiu pesadamente enquanto a hierarquia ficou; pois eles 

não ensinam o livre arbítrio, nem caem da graça, com os 

arminianos; nem negar o pecado original, com os 

pelagianos, nem negar a magistratura, com os jesuítas; 

nem manter a pluralidade de esposas, com os 

poligamistas; nem comunidade de bens, com os 

apóstolos; nem ficar nu, com os adamitas; muito menos 

a mortalidade da alma, com Epicureus e 

Psychopannychists (Featley, Dippers Dipt, 177). 

 

No entanto, a Confissão de Fé exerceu uma influência 

poderosa e favorável para os Batistas. Era ortodoxo, 

evangélico e livre de erros questionáveis. “Os Batistas 

nunca fizeram nada que os afastasse mais efetivamente 



da acusação de serem hereges perigosos do que isso” 

(Crosby, I., 170). 
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CAPÍTULO XVIII 

 

UM GRANDE DEBATE SOBRE O BATISMO 

 
Charles I Trouxe Desastre — William Laud — A Prevalência De 

Batistas — Perseguições — Busca Pelos Batistas — Lord Robert 

Brooke — A Corte Do Alto Comissariado Destruída — A 

Ousadia Dos Batistas — A Igreja Da Inglaterra Tenta Impor A 

Imersão — Artigos A Serem Consultados — Batistério — 

Thomas Blake — Walter Craddock — Daniel Featley — Denne 

— John Floyer — Schaff — Lexicons Gregos — A Enciclopédia 

De Edimburgo — William Wall — A Assembléia De Westminster 

— John Lightfoot — Ação Do Parlamento — O Livro Do Vellum 

— O Início Do Grande Debate — A Prática Dos Batistas — 

W.H. King — George C. Lorimer — Joseph Angus — Daniel 

Featley — Thomas Collier — Lewes Hewes — Thomas Lamb — 

John Goodwin — Edward Barber — William Jeffrey — Clem 

Writer — Goadby — Featley E Quatro Batistas Particulares — 

Tombes e Henry Vaughan e John Cragge — William Russell e 

Samuel Chandler. 
 

O reinado de Carlos I, 1625-1649 D.C., trouxe um 

desastre quase ilimitado à Inglaterra. A alegação de 

que o rei estava acima da lei entrou com os Stuarts. 

“Ele havia herdado de seu pai”, diz Macaulay, “teorias 

políticas e estava muito disposto a levá-las à prática. 

Ele era como seu pai, um episcopal zeloso. Ele era, 

além disso, o que seu pai nunca fora, um zeloso 

Arminiano e, embora não seja papista, gostava muito 

mais de um papista do que de um puritano” (Macaulay, 

History of England, I., 64). O Dr. Humphrey Gower, 

vice-chanceler da Universidade de Cambridge, 

declarou com precisão o argumento. Ele diz: 

 



Ainda acreditamos e mantemos que os reis não derivam 

seus títulos do povo; mas de Deus. Que para ele somente 

eles são responsáveis. Que não pertence aos sujeitos, 

seja para criar ou censurar; mas para honrar e obedecer 

ao seu Soberano; quem passa a existir por um direito de 

sucessão hereditário fundamental; que nenhuma religião, 

lei, culpa ou confisco pode alterar ou diminuir. 

 

É preciso levar em consideração outra pessoa que era o 

inimigo mais inteligente, inescrupuloso e tirânico que 

os Batistas da Inglaterra já tiveram. Abbot, no início do 

reinado, era arcebispo de Canterbury; mas ele seria 

sucedido por William Laud, o crescente clérigo da 

época. Macaulay diz sobre ele: 

 
De todos os prelados da Igreja Anglicana, Laud se 

afastara dos princípios da Reforma e se aproximara mais 

de Roma. Sua teologia era mais remota do que a dos 

arminianos holandeses da teologia dos calvinistas. Sua 

paixão por cerimônias, sua reverência por dias sagrados, 

vigílias e lugares sagrados, sua antipatia mal disfarçada 

pelo casamento dos eclesiásticos, o ardente e não 

desinteressado zelo com o qual afirmava as 

reivindicações do clero à reverência dos leigos, teria 

feito dele um objeto de aversão aos puritanos, mesmo 

que ele tivesse usado apenas meios legais e gentis para 

alcançar seus objetivos. Mas seu entendimento era 

limitado e seu comércio com o mundo havia sido 

pequeno. Ele era por natureza impulsivo, irritável, rápido 

em sentir sua própria dignidade, demora para simpatizar 

com o sofrimento alheio e propenso ao erro, comum em 

homens supersticiosos, de criar seu próprio humor 

irreverente e maligno para emoções de zelo piedoso.  

Sob sua direção, todos os cantos do reino eram 



submetidos a uma inspeção constante e minuciosa. Cada 

pequena congregação de separatistas foi rastreada e 

dividida. Mesmo as devoções de famílias particulares 

não podiam escapar da vigilância de seus espiões. Tal 

medo inspirou seu rigor ao ódio mortal da Igreja que 

apodreceu em seios inumeráveis, era geralmente 

disfarçado sob uma demonstração externa de 

conformidade. Na véspera das dificuldades, fatais para si 

e para sua ordem, os bispos de várias dioceses extensas 

foram capazes de relatar que nem um único dissidente 

foi encontrado em sua jurisdição (Macaulay, I. 68).  

 

Por perseguição e prisão, Laud insistiu em suas 

opiniões até que todo o país fosse levado a um estado 

de insurreição e o rei e Laud perderam a vida no 

conflito. 

 

Todo ano, no reinado anterior, marcava o crescimento 

dos Batistas na Inglaterra. O mesmo se aplica a este 

reinado. “A prevalência dos princípios Batistas”, diz 

Evans, “e o heroísmo moral de muitos que os 

mantiveram no reinado passado já foram notados, mas 

apenas vislumbres de sua organização podem ser 

obtidos a partir dos registros daqueles tempos certo, 

mas além disso, mal podemos afirmar” (Evans, Early 

English Baptists, II. 20). Há mais casos do que Evans 

supôs (Evans, II. 54). Os nomes de algumas das igrejas 

Batistas são: Ashford, Maidstone, Biddenden e 

Eythorne, e provavelmente outros em Kent (Taylor, 

História dos Batistas Gerais, I. 281, 283); em Londres 

provavelmente havia vários; Lincoln, Sarum, 

Coventry, Tiverton (Biblioteca de Amsterdã, 

No.1372); Newgate, Stoney Stratford (Evans, II. 54); 



Amersham, em Buckinghamshire (Taylor, I. 96); e 

certamente um em Southwark. O Dr. Angus adiciona 

as seguintes igrejas a esta lista: Braintree, Sutton, 

Warrington, Crowle e Epworth, Bridgewater, Oxford e 

Sadmore. Aqui estão os nomes de vinte e uma igrejas 

Batistas gerais existentes em 1626. Em 1683, podemos 

adicionar as seguintes igrejas: King, Stanley, 

Newcastle, Kilmington (Devonshire), Bedford, 

Cirencester, Commercial Street (Londres), Dorchester 

e Hamsterly. Essa é a afirmação do Dr. Angus. Uma 

pequena igreja Batista deveria ter sido organizada em 

Olchon, país de Gales, neste ano (Thomas, History of 

the Baptists in Wales, 3). 

 

No início de seu reinado, Laud deu aos Batistas um 

gosto de sua crueldade. Três de seus ministros mais 

populares em Kent, Thomas Brewer, Turner e Fenner 

foram presos e colocados na prisão, onde Brewer 

permaneceu não menos de catorze anos. Dois anos 

depois, em 1627, Laud menciona ao rei essas pessoas 

na prisão e diz: 

 
Devo dizer a Vossa Majestade que em cerca de Ashford, 

no Kent, os Separatistas continuam mantendo seus 

conventículos, apesar do exame de tantos deles quanto 

foram descobertos. Eles são todos do tipo mais pobre e 

muito simples, de modo que devo procurar o que fazer 

com eles (História dos problemas e das provações de 

William Laud. Escrito por ele, 535). 

 

O rei endossou o exposto com sua própria mão e 

escreveu: “Mantenha essas pessoas em particular 

rapidamente, até você pensar no que fazer com o 



resto”. O ódio maligno dos Batistas quase supera a 

crença. “Se eu odeio alguém”, diz um cortesão da 

época, “são os cismáticos que confundem a doce paz 

da igreja; para que eu pudesse me contentar em ver um 

anabatista ir para o inferno nas costas de um 

Brownista” (Howell, Letters 270). 

 

Em todos os lugares foram feitas buscas por eles, foi 

feita uma denúncia, em 1631 D.C., que: 

 
Todos os verdadeiros filhos de Deus tiveram contínua 

causa de lamentação e medo. No que diz respeito ao 

crescimento e difusão diária dos dogmas falsos e 

blasfemos dos Anabatistas contra a graça e a providência 

de Deus, contra a mais divina segurança e perseverança 

e contra os méritos do próprio Cristo (Vida de Sir D 

'Ewes, II. 64). 

 

Só em Londres havia onze congregações. O Bispo 

Hall, escrevendo ao arcebispo Laud, 11 de junho de 

1631, diz: 

 
Na semana passada, fui corajoso em dar ao senhorio 

informações de um cismático espreita ocupado e 

ignorante em Londres; desde então, ouço com tristeza 

que existem onze congregações (como eles as chamam) 

de separatistas da cidade, mobiliadas com seus pastores 

ociosos, que se reúnem em casas de fermentação e 

outros locais de encontro Domingo (Carta no Escritório 

do Estado). 

 

Inquéritos repetidos revelaram a presença dos Batistas 

em todo o reino. Muitos deles estavam na prisão e 



outros suspeitavam com veemência. Foi dada 

informação credível de que havia presentes em 

Londres e em outras partes Batistas  

 
que se recusam aos domingos e outros dias do festival 

para irem às suas igrejas paroquiais, mas se reúnem em 

grande número nesses dias e em outros momentos, e em 

casas particulares, e lugares e mantêm conventículos e 

exercícios de religião, pelas leis deste reino proibidas. 

Como remédio, levando consigo um policial e toda a 

assistência que ele achar que deve encontrar, ele deve 

entrar em qualquer casa onde tais convênios particulares 

sejam mantidos e procurar esses sectários, além de livros 

e documentos ilegais e não licenciados; e essas pessoas, 

papéis e livros encontrados, que apresentem perante os 

escritores a serem tratados da maneira que julgar 

conveniente (Calendar of State Papers, 20 de fevereiro 

de 1635-1636. Lambeth, CCCXIV. 242, 243). 

 

Não se pode duvidar que os Batistas de 1641 foram 

odiados e perseguidos. Eles foram chamados de 

“diabólicos e condenáveis”. É revigorante, em meio a 

todo esse escândalo, encontrar uma alta autoridade que 

falou bem deles. Lord Robert Brooke diz: 

 
Eu não vou, não posso, me assumir para defender que os 

homens geralmente chamam de Anabatismo: ainda 

assim, concebo que a seita é dupla: alguns deles têm 

livre-arbítrio; comunidade de todas as coisas; negar 

magistratura; e se recusam a batizar seus filhos. 

Verdadeiramente, tais são hereges (ou ateus) que eu 

questiono se algum divino deve honrá-los tanto quanto 

disputá-los, com muita certeza a espada de Alexandre 

deve determinar aqui, como antigamente o nó górdio, 



onde requer esse lema, Quia solvere no possum, 

dissecabo. 

 

Há outro tipo deles, que apenas negam o batismo a seus 

filhos, até que eles cheguem a anos são de discrição; e 

então eles os batizam, mas em outras coisas eles 

concordam com a Igreja da Inglaterra. 

 

Na verdade, esses homens são muito dignos de pena; e 

eu poderia desejar sinceramente que, antes que eles 

sejam estigmatizados com o tipo desprezível de 

cismático, a verdade lhes seja esclarecida. Pois eu 

concebo que, para aqueles que sustentam que podemos ir 

além das Escrituras, quanto a doutrina ou disciplina, 

pode ser muito fácil errar neste ponto em questão; uma 

vez que as Escrituras parecem não ter determinado 

claramente esse particular (Lord Robert Brooke, Um 

discurso que abre a natureza da episcopacia, exercido na 

Inglaterra, II. 99, 100. Londres, 1641). 

 

Agora havia uma vez para melhor. Logo após a 

convocação do Parlamento Longo, no início de janeiro 

de 1640, o arcebispo Land foi impeachment por alta 

traição. O Parlamento, em 24 de junho de 1641, 

proferiu o Supremo Tribunal da Câmara Star. Com o 

impeachment e execução final de seu maior inimigo na 

pessoa de Laud; e a abolição dos tribunais infames que 

tanto os pressionaram que os Batistas apareceram na 

Inglaterra em números incríveis. O ano de 1641 foi o 

ano da liberdade. Antes dessa data, haviam sido 

caçados e perseguidos e, de todas as formas possíveis, 

ocultaram seus números e locais de reunião. Agora eles 

começaram a ser divulgados com incrível rapidez, 

tinham tantos pregadores e conquistaram conversos 



com tanta facilidade, seus batismos nos rios eram tão 

frequentes e tão abertos, sua pregação era uma 

novidade, e sua ousadia tão ousada que seus inimigos 

foram lançados em consternação. Eles mencionaram o 

batismo como uma novidade, sua doutrina como 

fermento azedo, suas pretensões como insolência e 

seus números como nada menos que uma calamidade 

pública. Até então, eles os haviam suprimido com a 

espada, pela estaca e pela Corte do Alto Comissariado; 

agora que estas foram abolidas, eles formaram com a 

fúria de suas declarações o que anteriormente haviam 

expressado em sangue. Os inimigos dos Batistas 

literalmente encheram o mundo com som. O número 

incrível de livros e panfletos lançados contra eles foi 

superado apenas pelas coisas horríveis que foram ditas 

sobre eles. As controvérsias começaram e a Inglaterra 

se transformou em clubes de debate.  

 

Para uma compreensão completa do grande debate 

sobre o batismo iniciado em 1641, será necessário 

traçar a história da forma do batismo desde a adesão de 

Carlos I. Até os puritanos previam o batismo de 

adultos. Uma obra para o Sábio Considerado (pp. 24, 

25), em 1641, tem uma forma “para a administração do 

sacramento do batismo”. Estabelece que “as pessoas de 

anos a serem batizados são notadas como crentes e se 

arrependem”. Esses Pedobatistas providenciaram 

provisões igualmente para adultos e crianças. 

 

A Igreja da Inglaterra em todos os lugares tentou impor 

o ritual de imersão. Os bispos foram diligentes em 

enraizar as bacias que foram substituídas em alguns 



lugares em vez da fonte. A fonte era para imersão; a 

bacia foi usada para afusão. As perguntas tinham o 

objetivo de obter informações sobre qualquer partida 

diante dos costumes da Igreja, e em nenhum momento 

elas eram mais específicas do que isso. 

 

O bispo de Londres, 1627, perguntou a respeito do 

clero: 

 
Se seu ministro batiza crianças em qualquer bacia ou 

outro vaso que não seja na pia batismal comum, sendo 

colocado na igreja ou colocando alguma bacia nela? 

Com relação à Igreja, ele deseja: se você tem em sua 

igreja ou capela uma fonte de pedra montada no antigo 

lugar de sempre? 

 

Inquéritos semelhantes foram feitos pelo bispo de 

Exeter, em 1638; o bispo de Winchester, em 1639; o 

bispo de Londres, em 1640; e o bispo de Lincoln, em 

1641. 

 

A atividade dos bispos colocou fontes em quase todas 

as casas da igreja na Inglaterra, e um grande número 

dessas fontes e batistério pode ser visto até hoje nessas 

igrejas. Tomemos, por exemplo, a cidade de 

Canterbury. A Igreja de São Jorge, o Mártir, possui a 

antiga fonte octogonal, a bacia sendo sustentada por 

oito pequenas flechas e uma espessa no centro. A 

Igreja de Santa Madalena e São Tomás, a Igreja 

Católica Romana, têm belos batistério. A Igreja de St. 

Martin foi o local da imersão de dez mil convertidos ao 

mesmo tempo. Há um batistério imenso em São João. 

Em 1636, este batistério estava em ruínas e a falta de 



uma fonte na catedral era considerada um escândalo. O 

bispo Warner apresentou uma à Igreja com grande 

cerimônia (The Antiquity of Canterbury, de William 

Sumner. Londres, 1840), e quando foi destruído nos 

tempos difíceis de 1641, foi reconstruído em 1660. 

Várias pessoas foram batizadas por imersão nessa fonte 

de 1660 a 1663 (Arqueologia, XI. 146, 147). Essas 

fontes eram grandes o suficiente para imersão (Paley, 

Illustrations of Baptismal Fonts, 31). Samuel Carte diz 

das fontes da Inglaterra: “Deixe-me observar, que 

antigamente pelo menos a fonte era grande o suficiente 

para admitir que uma pessoa adulta fosse mergulhada 

ou imersa nela”. 

 

Os bispos da Igreja da Inglaterra se opuseram 

diretamente à inovação da afusão no reinado de Carlos 

I. Eles consideraram isso uma má prática. 

 

Há quem mencione a prática de mergulhar naqueles 

dias. Thomas Blake escrevendo em 1645 relata: 

 
Fui testemunha ocular de muitos bebês mergulhados e 

sei que tem sido a prática constante de muitos ministros 

Em seus lugares, por muitos anos juntos (Blake, 

Batismos de Crianças Livres do Anticristianismo, 1, 2). 

 

Outra testemunha é Walter Craddock, que organizou 

em 1638, em Llanvaches, País de Gales, uma Igreja 

Independente. Joshua Thomas em sua história dos 

Batistas galeses diz que “a história desta igreja diz que 

ela era composta de independentes e Batistas 

misturados, mas que eles se uniram na comunhão, e 



que tinha dois ministros e que eram co-pastores , O Sr. 

Wroth, um Independente, e o Sr. William Thomas, o 

Batista” (J. Spinther James, História dos Batistas de 

Gales). O próprio Craddock não era Batista. Em 21 de 

julho de 1646, ele pregou diante da Câmara dos 

Comuns, em St. Margaret, Westminister.Nesse sermão, 

ele fornece informações valiosas para a prática da 

imersão na Inglaterra. Ele diz: 

 
Atualmente, entre as pessoas boas, há uma grande 

discussão sobre o batismo; quanto a coisas diversas, 

assim como a ponto de mergulhar, embora em alguns 

lugares da Inglaterra eles mergulhem completamente. 

Como terminaremos a controvérsia com essas pessoas 

piedosas, como são muitas? Veja as Escrituras; e você 

encontrará bapto (batizar), é uma ordenança de Deus, e o 

uso da água na maneira de lavar para um fim espiritual, 

assemelha-se a alguma coisa espiritual. É uma ordenança 

de Deus, mas seja por imersão ou aspersão, que devemos 

levar a parte para o rio, ou levá-la até ele, ou usar água 

em casa, seja na cabeça e nos pés ou sob a água ou a 

água debaixo dele, não está provado que Deus 

estabeleceu uma regra absoluta para ela. Agora o que 

devemos fazer? Conclua a regra absoluta que Deus 

estabeleceu nas Escrituras e julgue o resto de acordo 

com a conveniência (Craddock, Sermon, 100). 

 

Daniel Featley também é uma boa testemunha (Clavis 

Mystica, 1636). Ele diz: 

 
Nossa fonte está sempre aberta, ou pronta para ser 

aberta, e o ministro procura receber os filhos dos fiéis e 

mergulhá-los na pia sagrada. 

 



William Walker, um Pedobatista, que escreveu em 

1678, diz: 

 
E verdadeiramente como o costume geral agora na 

Inglaterra é polvilhar, assim, no final deste século, o 

costume geral era mergulhar (Walker, The Doctrines of 

Baptism., 146 Londres, 1678). 

 

O Rev. Henry Denne, que foi um dos principais 

pregadores Batistas do século, é um bom testemunho 

da prática de imersão na Inglaterra anterior a 1641, 

pois menciona essa data. Em uma discussão com o Sr. 

Gunning, em 1656, ele diz: 

 
A imersão de bebês não era apenas comandada pela 

Igreja da Inglaterra, mas também geralmente praticada 

na Igreja da Inglaterra até o ano de 1600; sim, em alguns 

lugares foi praticada até o ano de 1641 até a moda 

mudar. ... Posso mostrar o Sr. Baxter, um velho em 

Londres que trabalha na piscina do Senhor há muitos 

anos; convertido por seu ministério mais homens e 

mulheres que o Sr. Baxter tem em sua paróquia; sim, 

quando ele passou a maior parte do dia pregando e 

raciocinando, seu reflexo foi (não um sackporrit ou uma 

vela), mas entrar na água e batizar convertidos (Denne, 

A Contention for Truth, 40. Londres, 1656). 

 

Sir John Floyer, uma escritura muito cuidadosa; diz: 

 
Para que eu possa convencer ainda mais todos os meus 

compatriotas que a imersão no batismo foi muito 

recentemente deixada na Inglaterra, assegurarei a eles 

que ainda existem pessoas que estavam tão imersas; pois 

sou tão informado pelo Sr. Berisford, ministro de Sutton, 



que seus pais imergiram não apenas ele, mas o resto da 

família em seu batismo (Floyer, The History of Cold 

Bathing, 182. Londres, 1722). 

 

Alexander Balfour diz: 

 
O batismo de crianças, mergulhando-as em fontes, era 

praticado na Igreja da Inglaterra (exceto em casos de 

doença ou fraqueza) até o Diretório ser publicado no ano 

de 1614, que proibia o transporte de crianças para a fonte 

(Balfour, Anti-Pedobaptism Unvailed 240. Londres, 

1827). 

 

O Dr. Schaff, ele mesmo um Presbiteriano, diz: 

 
Na Inglaterra, a imersão era o modo normal até meados 

do século XVII. Foi adotado pelos Batistas ingleses e 

americanos como o único modo (Schaff, History of the 

Christian Church, VII. 79) 

 

Todos esses escritores afirmam que a imersão era uma 

prática comum na Inglaterra; eles mencionam muitas 

pessoas que estavam imersas e essa aflição não 

prevaleceu até a introdução do Diretório em 1644. Os 

mais esplêndidos teólogos ingleses falaram sem 

palavras incertas. Os bispos, por seus artigos de 

visitação, se opunham à inovação, como era chamada a 

aspersão, e os estudiosos ingleses por seus escritos os 

sustentavam. Eles se opunham ao “amor à novidade, à 

gentileza dos pais e à pretensão de modéstia”. Com 

esses fatos em mente, as autoridades aqui apresentadas 

podem ser interpretadas. 

 



Os léxicos Gregos usados na Inglaterra na primeira 

metade ou no século XVII eram Escápula, Stevens, 

Micaeus e Leigh. Todos eles definem baptizein como 

imersão ou submersão. Um léxico Grego é 

desconhecido antes de 1644, que dá aspersão como 

uma definição de baptizeína; e os poucos que desde 

então deram tais definições parecem estar sob a 

influência que moldou a ação dos Divinos de 

Westminster. 

 

Joseph Mede, 1586-1638 D.C.; um divino aprendido, 

diz: 

 
Não havia aspersão em rantismo no batismo nos dias dos 

apóstolos, nem muitas eras depois deles (Mede, Diatribe 

em Tito 3: 2). 

 

Henry Smith, de Husbands, Borneswell, 1629 D.C., 

pregou um sermão na instalação de Brian Cane, alto 

xerife de Leicestershire. Ele disse: 

 
Primeiro, a palavra batismo, de acordo com o verdadeiro 

significado do texto Grego. O batismo significa não 

apenas um mergulho, mas um mergulho na água que 

purifica a pessoa que mergulhou; e por isso a igreja 

primitiva fez isso para colocar a parte bem debaixo 

d'água. ... O batismo é chamado de regeneração, e ainda 

assim o batismo é um mergulho de nossos corpos na 

água; mas regeneração é a renovação de nossas mentes 

para a imagem em que somos criados. 

 

O Dr. John Mayer, Pastor da Igreja em Reydon, 

Suffolk, diz: 



O Senhor foi batizado, não para obter pureza para si 

mesmo, mas para purificar as águas para nós, desde o 

momento em que foi mergulhado nas águas, as águas 

lavaram os pecados de todos os homens (Mayer, A 

Commentary on the Four Evangelists, V. 76). 

 

Um livro importante da época foi escrito por Daniel 

Rogers, um homem da Igreja da Inglaterra. Ele diz: 

 
Tocando o que disse sobre imersão sacramental para me 

explicar um pouco sobre isso; Eu não seria entendido 

como se, cismicamente, instilaria um desagrado da Igreja 

em qualquer mente fraca, apenas pelo ato de aspersão de 

água. Mas isso (sob correção) eu digo; Essa deve ser a 

parte das igrejas que se apega à instituição, 

especialmente não sendo deixada arbitrariamente por 

nossa Igreja a critério do ministro, mas exige mergulho 

ou mergulhar a criança mais ou menos (exceto no casos 

de fraqueza), para os quais permissão na Igreja, temos 

motivos para agradecer; e considerar adequadamente que 

ele trai a Igreja (cujo oficial ele é) a um erro 

desordenado, se ele não se apega à instituição; mergulhar 

o bebê na água. E faço isso sim, como pensando que é 

extremamente material para a ordenança e nada 

insignificante; sim, com a antiguidade (embora com uma 

ligeira adição de um mergulho tríplice; pela preservação 

de toda a Trindade impugnada) constantemente, sem 

exceção de países frios ou quentes, testemunha; e 

especialmente a palavra constante do Espírito Santo, em 

primeiro e último lugar, aprova, como um crítico 

instruído sobre Mateus, cap. 3 versículo 11, observou 

que a língua Grega não quer que as palavras expressem 

qualquer outro ato, nem mergulhe, se a instituição puder 



suportar (Rogers, Um Tratado dos dois Sacramentos do 

Evangelho, Batismo e Ceia do Lord, 71. Londres, 1633).  

 

Os Batistas nunca deixaram de citar Rogers em apoio à 

sua prática de mergulhar. 

 

Stephen Denson, 1634, diz: 

 
A palavra traduzida como batizar significa mais 

apropriadamente, mergulhando sobre a cabeça e os 

ouvidos, e, de fato, essa era a maneira mais comum de 

batizar na igreja primitiva; especialmente em países 

quentes, e dessa mesma maneira o próprio Cristo foi 

batizado por João (Denson, The Doctrine of both 

Sacraments, 39, 40. Londres, 1634). 

 

Um pouco antes, ele dissera sobre os Batistas: 

 
E o uso de tudo o que foi falado serve especialmente 

para condenar a prática de quem se volta para o 

Anabatismo, que apesar de conhecerem e não negam, 

mas que já foram batizados na Igreja da Inglaterra ou em 

outros lugares; no entanto, precisam ser batizados 

novamente, não fazendo nada do que uma zombaria de 

seu primeiro batismo solene. 

 

Edward Elton, 1637, diz: 

 
Primeiro apenas em sinal e sacramento, pois a imersão 

da parte batizada na água e a permanência na água por 

um tempo representam e selam para nós o sepultamento 

de Cristo e sua permanência na sepultura; e disso todos 

são participantes sacramentalmente (Elton, Uma 



Exposição da Epístola de São Paulo aos Colossenses, 

293. Londres, 1637). 

 

John Selden era considerado o inglês mais instruído de 

seus tempos. Ele diz: 

 
Os Judeus tomaram o batismo em que todo o corpo não 

foi batizado para ser nulo (Selden, De Jure Nat, c. 2). 

 

O Bispo Taylor, 1613-1677, diz: 

 
Se você atender à significação adequada da palavra, 

batismo significa mergulhar na água ou mergulhar com a 

roupa (Taylor, Rule of Conscience, 1.3, c. 4). 

 

Não há muita evidência da prática dos católicos da 

Inglaterra em mergulhar, mas o que está à mão é 

singularmente interessante e claro. Thomas Hall, em 

um ataque que ele fez a um pregador Batista em 1652 

D.C., com o nome de Collier, declarou que o 

Anabatismo é “uma invenção agora não muito superior 

a cem anos de idade” e, em seguida, declarou que os 

próprios católicos eram grandes trapaceiros. Suas 

palavras são: 

 
Se a imersão for um verdadeiro batismo, então alguns 

dentre nós que foram imersos devem ser corretamente 

batizados. Os papistas e os Anabatistas, como as raposas 

de Sansão, têm a cabeça e mentem de maneiras 

diferentes, mas são amarrados pelos rabos do mergulho 

(Hall, The Collier in his Colors, 116; também Hall, The 

Font Guarded, 116. Londres, 1652). 

 



Foram os Presbiterianos que mudaram a prática de 

mergulhar na Inglaterra. A ascensão da aspersão para o 

batismo na Inglaterra é traçada pelo Dr. Schaff, que era 

Presbiteriano. Ele diz: 

 
Rei Eduardo VI. e a rainha Elizabeth estava imersa. O 

primeiro livro de oração de Eduardo VI. (1549), seguiu o 

ofício de Sarum, instrui o padre a mergulhar a criança na 

água três vezes: “primeiro, mergulhando o lado direito; 

segundo, o lado esquerdo; na terceira vez, mergulhando 

o rosto em direção à fonte”. No segundo Livro de 

Oração (1552), o padre é simplesmente instruído a 

mergulhar a criança de maneira discreta e cautelosa e é 

dada, pela primeira vez na Grã-Bretanha, permissão para 

substituir o derramamento se os padrinhos e madrinhas 

certificam que a criança é fraca. “Durante o reinado de 

Elizabeth”, diz o Dr. Wall, “muitas damas e senhoras 

carinhosas primeiro, e depois gradualmente as pessoas 

comuns, obtinham o favor dos padres de fazer seus 

filhos passarem por crianças fracas, macias demais para 

suportar mergulhar nas água”. O mesmo escritor traça a 

prática de aspersão no período do Parlamento Longo e 

da Assembleia de Westminster. “Essa mudança na 

Inglaterra e outros países protestantes, da imersão ao 

derramamento e do derramamento à aspersão, foram 

incentivados pela autoridade de Calvino, que declarou o 

modo como uma questão sem importância; e pela 

Assembleia dos Divinos de Westminster (1643-1652), 

que decidiu que derramar e aspersão são “não apenas 

legais, mas também suficientes”. A Confissão de 

Westminster declara: Não é necessário mergulhar a 

pessoa na água; mas o batismo é corretamente 

administrado ao derramar ou aspersão de água sobre a 

pessoa (Schaff, Ensino dos Doze Apóstolos, 51, 52). 



Foi em grande parte através da autoridade de Calvino 

que a aspersão passou a ser usada em geral na 

Inglaterra. Sir David Brewster é uma autoridade 

inquestionável. Sua conta é a seguinte: 

 
Durante a perseguição da Maria, muitas personalidades, 

a maioria dos quais escocesas, fugiram da Inglaterra para 

Genebra, e lá avidamente absorveram as opiniões 

daquela igreja. Em 1556, um livro foi publicado naquele 

local, contendo “A Forma de Oração e Ministração dos 

Sacramentos, aprovada pelo famoso e piedoso homem, 

John Calvin”, no qual o administrador é convidado a 

tomar água na mão e colocá-lo sobre a testa da criança. 

Esses exilados escoceses, que renunciaram à autoridade 

do papa, reconheceram implicitamente a autoridade de 

Calvino; e retornando ao seu próprio país, com Knox à 

frente, em 1559, estabeleceu aspersão na Escócia. Da 

Escócia, essa prática fez o seu caminho no reinado de 

Elizabeth, mas não foi autorizada pela Igreja 

estabelecida. Na Assembleia dos Divinos, realizada em 

Westminster em 1643, discutia-se profundamente se 

imersão ou aspersão deveria ser adotado: 25 votaram em 

aspersão e 24 em imersão; e mesmo essa pequena 

maioria foi obtida a pedido sincero do Dr. Lightfoot, que 

havia adquirido grande influência naquela Assembleia. 

A aspersão é, portanto, a prática geral deste país. Muitos 

Cristãos, no entanto, especialmente os Batistas, a 

rejeitam. A Igreja Grega universalmente adere à imersão 

(Edinburgh Encyclopedia, III, 286). 

 

Wall diz sobre os Presbiterianos que introduziram 

afusão na Inglaterra: 

 



Então (paralelamente ao resto de suas reformas) eles 

reformaram a fonte em uma bacia. Essa assembleia 

instruída não conseguia se lembrar que as fontes para 

batizar sempre foram usadas pelos Cristãos primitivos, 

muito antes do início do papado, e desde que as igrejas 

foram construídas; mas essa aspersão para o uso comum 

do batismo foi realmente introduzida (na França 

primeiro e depois em outros países popistas) em épocas 

de papoula (Wall, História do Batismo Infantil, I. 583). 

 

Ele também diz: 

 
Para aspersão, propriamente dita, parece que estava em 

1645 naquele momento e era usada por muito poucos. 

Deve ter começado nos tempos desordenados depois de 

1641; pois o Sr. Blake nunca o havia usado, nem o visto. 

 

Durante muito tempo, uma revolução vinha se 

formando na Inglaterra, e veio com as Guerras Civis de 

1641. O resultado da guerra não foi apenas a derrubada 

do rei e de Laud, mas também derrubou a Igreja da 

Inglaterra. Os Presbiterianos se encarregaram dos 

assuntos eclesiásticos do reino. Eles decidiram 

reformar tudo. A Assembleia de Westminster 

convocou e apresentou a Confissão de Fé e a Forma do 

Governo da Igreja que leva esse nome. Uma das coisas 

que eles reformaram foi o batismo, e substituíram a 

aspersão por imersão como a lei da terra. As igrejas 

reformadas de Calvino praticavam o derramamento, 

assim como a igreja reformada da Inglaterra. Eles 

pegaram o assunto com uma banda ousada e com o 

tempo conseguiu. Assim, o derramamento, através da 

Assembleia de Westminster, triunfou por um tempo na 



Inglaterra. Com todo o prestígio de Calvino, não foi 

tarefa fácil de realizar. Havia uma oposição obstinada, 

e em que foi votado o voto de exclusão, houve um 

empate, e o Dr. John Lightfoot, que haviam adquirido 

grande influência na Assembleia, garantiram a cédula 

decisiva. Não havia sentimento particular na Inglaterra 

em favor da afusão fora da Assembleia de Westminster 

em 1645. 

 

O Dr. Lightfoot faz um relato interessante do debate na 

Assembleia de Westminster. Ele diz: 

 
Então caímos no trabalho do dia, que era sobre batizar “a 

criança, seja para mergulhá-la ou para aspergir”. E essa 

era a proposição: “É lícito e suficiente espalhar a 

criança”, fora examinada antes do nosso adiamento e 

estava pronta agora para votar; mas falei contra, como 

sendo muito inadequado para votar; que é lícito polvilhar 

quando todos o concedem. Depois disso, foi concedida a 

aspersão, se a imersão deveria ser tolerada. E aqui 

caímos sobre um discurso amplo e longo, se a imersão 

era essencial ou usada na primeira instituição ou nos 

costumes dos Judeus. O Sr. Coleman tentou, em um 

amplo discurso, provar que estar mergulhando em cima. 

O que eu respondi em geral. Depois de uma longa 

disputa, finalmente foi colocada a questão de saber se o 

Diretório deveria funcionar assim: “O ministro deve 

pegar água e borrifar ou derramar com a mão sobre o 

rosto ou a testa da criança”; e foi votado com tanta 

indiferença que ficamos felizes em contar nomes duas 

vezes; pois tantos não estavam dispostos a incluir isso 

que os votos vieram como uma igualdade dentro de um; 

por um lado, vinte e quatro, o outro 25, o 24 pela reserva 

de imersão e os 25 contra ele; e houve um grande calor 



nele, e quando tínhamos feito tudo, não concluímos 

nada, a não ser que o negócio fosse retomado. 

 

8 de agosto. Mas quanto à própria disputa sobre 

mergulhar foi considerado seguro e mais adequado 

deixá-lo em paz, e expressá-lo assim em nosso Diretório: 

“Ele deve batizar a criança com água, o que, pela 

maneira de fazer, não é apenas legal, mas também 

suficiente, e muito mais. É conveniente derramar ou 

borrifar água no rosto da criança, sem qualquer outra 

cerimônia” (Lightfoot, Works, XIII 299. Londres, 1824). 

 

“Neste particular dia 7 de agosto, quando foi 

introduzido esse problema de derramamento, foram 

apresentadas queixas à Assembleia sobre o aumento 

dos conventículos Anabatistas em diversos lugares 

"(Baillie, Journal, II. 215). Esse foi um item oportuno 

para anti-mergulhadores na Assembleia. 

 

A ação da Assembleia de Westminster foi seguida por 

atos do Parlamento que confirmam totalmente a 

alegação de Wall de que a aspersão começou na 

Inglaterra “nos tempos desordenados de 1641” e que 

em 1645 foi “usada por muito poucos”. Os 

Presbiterianos não estavam satisfeitos com uma lei 

eclesiástica para governar a igreja, mas agora como 

tinham autoridade, eles a seguiram com as leis do 

Parlamento para controlar a ação do Estado. Estes atos 

do Parlamento foram resumidos pelo Rev. J. F. Bliss 

da seguinte forma: 

 
A lei original de 1534 impunha a imersão, e aqueles que 

não eram batizados deveriam ser tratados como 



bandidos. A lei foi aprovada quando a Igreja Católica 

Romana foi abandonada e a atual Igreja Estabelecida 

inaugurada em seu lugar. No entanto, essa lei foi 

revogada por um ato do Parlamento em 1644, pelo 

menos tanto da lei antiga quanto a imersão forçada e eles 

aprovaram um ato que impunha a aspersão em seu lugar 

e deixaram a penalidade original anexada aos foras da 

lei, sendo privados da herança do estado, do direito de 

enterro e, em suma, de todos os direitos a outros 

cidadãos aspersos do reino ... Após 1648, a imersão foi 

proibida e por muitos anos penalizada (Bum, Cartas 

sobre o Batismo Cristão). 

 

As leis que os Presbiterianos promulgaram para excluir 

imersão e estabelecer derramamento são extremamente 

fortes. Eles podem ser encontrados na Coleção de Atos 

do Parlamento de Scobell, Anno 1644. Foi decretado 

que “o Livro de Oração Comum não será doravante 

utilizado, mas o Diretório de Adoração Pública”. O 

Livro de Oração Comum prescreveu imersão; o 

Diretório prescrito derramando. Foi ordenado que, sob 

penalidade, o Diretório fosse utilizado em todo o Reino 

Unido. Para que ninguém escapasse e nenhuma outra 

forma de batismo fosse usada, foi decretado que “um 

Livro de Registro legal de velino, a ser mantido pelo 

ministro e outros oficiais da Igreja; e que os nomes de 

todas as crianças batizadas e de seus pais, e no 

momento em que nasceram e foram batizados, serão 

escritos e estabelecidos por seu ministro”, etc. 

 

Essa lei infame foi planejada como um cheque para 

todos os Batistas da terra, e tudo o que era necessário 

para uma condenação era recorrer ao Livro de 



Registro. Para que não houvesse erro na forma de 

batismo, foi decretado: 

 
Então o ministro deve exigir o nome da criança, o que 

lhe é dito, ele deve dizer (chamando a criança pelo 

nome) 

 

Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. 

 

Ao pronunciar as palavras, ele deve batizar a criança 

com água; que, pela maneira de fazê-lo, não é apenas 

lícito, mas suficiente e mais conveniente, derramando ou 

borrifando a água no rosto da criança, sem acrescentar 

nenhuma outra cerimônia. 

 

Esta lei substituiu diretamente a imersão por 

derramamento e foi aprovada em 3 de janeiro de 1644-

45. Não foi, no entanto, até 1648, que os Presbiterianos 

foram autorizados a decretar a “lei da mordaça”. Eles 

já haviam substituído derramar por imersão, mas foram 

além e promulgaram uma lei para punir os Batistas 

como “blasfemadores e hereges”. Foi decretado que 

qualquer pessoa que dissesse “o batismo de crianças é 

ilegal, ou tal batismo é nulo, ou que essas pessoas 

devessem ser batizadas novamente, ou em sua 

perseguição, batizará qualquer pessoa anteriormente 

batizada” será colocada na prisão e permanecerão lá 

até que “encontrem duas garantias suficientes” para 

que “não publiquem mais o mesmo erro”. Sob essa lei 

infame, quatrocentos Batistas foram jogados na prisão. 

Este foi o triunfo de derramar na Inglaterra, e atingiu 

seu ponto culminante em 1648. O derramamento 



começou em 1641, tornou-se lei eclesiástica em 1648, 

lei civil em 1644-45 e foi vigorosamente empurrada 

em 1648; e aqueles que se mantinham imersos eram 

punidos como hereges e blasfemadores. Assim 

prevaleceu o derramamento na Inglaterra. Essa lei foi 

revogada com a queda dos Presbiterianos, e a antiga lei 

de imersão foi reencenada pela Igreja da Inglaterra. 

 

Os Presbiterianos trouxeram com a reforma de duas 

novidades. Uma foi que o batismo veio na sala da 

circuncisão e, portanto, que uma criança deveria ser 

batizada na fé de seus pais. A outra era que derramar 

era batismo, e que era ordenado pelas Escrituras. Isso 

foi uma novidade. Os Batistas responderam 

imediatamente que apenas a imersão era ensinada no 

Novo Testamento. Eles não mudaram de posição, mas 

mudaram o sotaque. Antes dessa época, não havia 

ocasião para essa ênfase. Eles eram homens práticos, e 

só combateram o erro quando apareceu. É notável a 

rapidez com que detectaram esse novo erro dos 

Presbiterianos. 

 

Cresceu no reinado de Carlos I um dos mais tremendos 

debates sobre o batismo conhecidos na história. Ele 

durou continuamente desde o ano de 1641 até o final 

do século. Os Presbiterianos trouxeram a inovação de 

derramar, e os Batistas, agora pela primeira vez 

autorizados a falar legalmente, responderam com 

ousadia. Tem sido dito às vezes que os Batistas haviam 

acabado de adotar a imersão, mas a evidência é 

contrária. Não há provas de que naquele tempo um 

Batista inglês praticasse aspersão. O que realmente 



aconteceu foi que ocorreu uma ocasião, no julgamento 

dos Batistas, de uma discussão sobre o ato do batismo, 

e os Batistas aproveitaram a oportunidade. 

 

A opinião de alguns especialistas sobre a prática dos 

Batistas é aqui apresentada. O Dr. W. H. King, de 

Londres, que fez uma extensa investigação dos 

panfletos no Museu Britânico, diz: 

 
Examinei cuidadosamente os títulos dos panfletos nos 

três primeiros volumes deste catálogo, com mais de 

7.000, e li todos os panfletos que pareciam por seu título 

se referirem ao assunto do batismo ou às opiniões e 

práticas do Batistas, com este resultado, que eu posso 

afirmar, com a mais hesitante confiança, que nesses 

volumes não há uma sentença ou uma sugestão da qual 

se possa inferir que os Batistas em geral, ou qualquer 

parte deles, ou mesmo qualquer indivíduo Batista, 

mantinha qualquer outra opinião que a imersão é o único 

método verdadeiro e bíblico de batismo, antes ou depois 

do ano de 1641. Deve-se lembrar que esses são os 

primeiros panfletos e cobrem o período de 1640 a 1646 

(The Western Recorder, 4 de junho de 1896). 

 

O Dr. George C. Lorimer, que deu muita atenção à 

história Batista, disse em um discurso em 14 de 

setembro de 1896, perante os estudantes da Newton 

Theological Institution: 

 
Insisto que isso se deve a nossas igrejas Batistas e sua 

ação sobre o progresso do mundo não deve ser ignorada. 

Como regra, eles não recebem o reconhecimento que 

merecem. O Dr. Dexter, em sua história verdadeira de 

John Smyth, acreditamos sem querer, os coloca sob uma 



luz totalmente falsa; e sua representação de que Edward 

Barber originou a prática de imersão na Inglaterra e que 

antes da publicação de seu livro (1641) os Batistas 

derramavam e polvilhavam, é, para dizer o mínimo, 

incorreto. Acabo de voltar do Museu Britânico, onde 

examinei os documentos que deveriam comprovar tal 

visão e declaro solenemente que não existe tal evidência. 

 

O Dr. Joseph Angus, ex-Presidente do Regents Park 

College, Londres, membro do comitê que traduziu a 

Versão Revisada da Bíblia, diz: 

 
Durante esse período, pouco se fala sobre imersão, e o 

silêncio dos escritores sobre o modo é profundamente 

significativo. Mas é esquecido que naquela época a 

imersão era o modo de batismo geralmente aceito na 

Inglaterra. O Livro de Orações sempre ordenou que a 

criança fosse “mergulhada cautelosamente” na água. A 

prática de mergulhar era familiar nos dias de Henrique 

VIII e em ambos, Edward VI. e a rainha Elizabeth foi 

imersa na infância. Naquele século, não era necessário 

fazer uma palestra sobre o significado da palavra ou 

insistir no modo de batizar, que ainda é descrito no 

serviço inglês como “imersão”. ... O fato de nossos 

amigos americanos não terem adiado a demora na 

formação de igrejas Batistas é comprovado pelas datas 

da formação de várias delas. Igrejas foram formadas, 

capelas construídas e doutrinas defendidas muito antes 

de 1641, e outras até o final do século, provavelmente 

devido às discussões daquele ano. (The Western 

Recorder, 22 de outubro de 1896). 

 

Daniel Featley afirma que as igrejas Batistas estavam 

na prática de mergulhar. Ele nasceu em Charlton, 



Oxfordshire, em 15 de março de 1582, e morreu em 

Chelsea, em 17 de abril de 1645. Ele teve, em 1641, 

um debate em Southwark com quatro Batistas. Logo 

depois, ele publicou um relato do debate em seu livro 

“The Dippers Dipt”. Na Dedicação ao Leitor, ele diz: 

“Eu mal podia mergulhar minha caneta em outra coisa 

que não fel”. Ele foi uma testemunha pessoal dos atos 

dos Batistas daquele período. Ele diz que durante vinte 

anos escrevendo em 1644, eles moravam perto de sua 

residência e praticavam mergulho. 

 

As palavras de Featley são especialmente 

significativas. Ele falou dos Batistas por conhecimento 

pessoal, e não há razões para acreditar que ele 

exagerou nos fatos. Por mais frouxamente que ele 

tenha usado a frase, vinte anos, ela se referiria aos anos 

1621-4. Em nenhum lugar ele sugere que os Batistas 

ou a forma de batismo por imersão eram uma 

novidade. Em seu Epedic Dedicatory ele diz: 

 
Agora, de todos os hereges e cismáticos, os Anabatistas 

em três aspectos devem ser analisados com mais cuidado 

e severamente punidos, se não totalmente exterminados 

e banidos da igreja e do reino. 

 

Suas razões são as seguintes: 

 
Primeiro, no que diz respeito à sua afinidade com muitos 

outros hereges condenáveis, antigos e posteriores, pois 

são aliados e podem reivindicar parentes. . . 

 

Em segundo lugar, no que diz respeito às audaciosas 

tentativas contra a Igreja e o Estado, e seus atos 



insolentes cometidos diante do sol e nos olhos do 

Supremo Tribunal do Parlamento. 

 

Sob essa segunda cabeça, ele diz: 

 
Pregam, imprimem e praticam suas impiedades heréticas 

abertamente e mantêm seus conventículos semanalmente 

em nossas principais cidades e subúrbios, e profetizam 

por turnos; e (para que eu possa usar a frase de 

Tertuliano) aedifcantur in ruinam, eles constroem um ao 

outro na fé de sua seita, para a ruína de suas almas; eles 

se reúnem em grandes multidões para seus Jordans, e 

ambos os sexos entram no rio, e seguem suas maneiras, 

com uma espécie de feitiço que contém as cabeças de 

seus princípios errôneos, e eles se envolvem em seus 

convênios cismáticos, e (se eu puder por assim dizer) 

combinação de separação. E como contaminam nossos 

rios com suas lavagens impuras, e nossos púlpitos com 

suas falsas profecias e entusiasmos fanáticos, assim as 

prensas suam e gemem sob o peso de suas blasfêmias. 

Pois eles imprimem não apenas Anabatismo, de onde 

eles levam seu nome; mas muitas outras doutrinas mais 

condenáveis, tendendo à liberdade carnal, ao familismo e 

a uma mistura e confusão de todas as religiões. 

 
Em terceiro lugar, em relação à malignidade peculiar que 

essa heresia tem para os magistrados, etc. 

 

Ele passa a dizer que conhecia esses hereges perto de 

sua própria casa há vinte anos. Suas palavras são: 

 
Como escreve Solinus, que na Sardenha há uma serpente 

venenosa chamada Solifuga, (cuja mordida é a morte 

presente), há também à mão uma fonte, na qual os que se 



lavam depois de mordidos são curados atualmente. Essa 

serpente venenosa (vera. Solifuga), que voa e foge da luz 

da palavra de Deus, é o Anabatista, que nos últimos 

tempos mostrou pela primeira vez a cabeça brilhante e a 

pele salpicada e empurrou sua picada perto do local da 

minha residência para mais de vinte anos. 

 

Ele diz claramente que os Batistas praticaram imersão 

perto de sua residência por mais de vinte anos. Isso foi 

dito pela primeira vez no debate com Kiffin em 1641. 

Um pouco depois, ele segue os Batistas até a 

Alemanha no tempo de Storch na Reforma; que este 

homem era um cabeça-de-bloco e acendeu o fogo das 

lascas do bloco; que o fogo queimou na Inglaterra nos 

tempos de Elizabeth e outros soberanos; e ultimamente 

os fogos ardiam muito intensamente. 

 

Esta igreja de Southwark estava localizada no bairro 

onde a igreja de Spurgeon é encontrada. Sempre foi um 

grande centro Batista. É no bairro antigo chamado 

Horsleydown. É aqui que o debate ocorreu. Os Batistas 

tinham aqui um grande local de batização (Muro, 

História do Batismo Infantil, II. 459). Um batistério foi 

finalmente erguido aqui para o uso de várias igrejas 

Batistas, e foi registrado de acordo com um ato do 

Parlamento no ano de 1717 (Crosby, História dos 

Batistas Ingleses, IV. 189). Manning e Bray (História 

de Surrey, III.613), falando da história inicial e 

posterior deste local, dizem: 

 
Parece que os Anabatistas se fixaram aqui em número 

considerável. No ano de 1775, havia quatro casas de 

reunião dessa persuasão. 



Featley não apenas afirma que havia Batistas há muito 

tempo na Inglaterra, mas ele os conecta com os 

Batistas de 1641. Ele diz: 

 
De quem podemos dizer, como Irineu alguma vez falou 

do herege Ebon, o pai dos ebonitas, seu nome no 

hebraico significa bobo, ou simples e Deus como ele era; 

assim podemos dizer, o nome do pai do Os Anabatistas 

significam em inglês um pedaço de madeira ou bloco 

sem sentido, e ele era muito cabeça-dura; no entanto, 

fora desse quarteirão foram cortadas as lascas que 

provocaram um incêndio na Alemanha, Halsatia e 

Suábia que não puderam ser completamente extintas, 

não com o sangue de 150.000 deles mortos em guerra ou 

mortos em vários lugares por magistrados. 

 
Esse incêndio nos reinos da rainha Elizabeth e do rei 

James e nosso gracioso soberano, até agora, estava 

coberto na Inglaterra sob as cinzas; ou, se a qualquer 

momento fosse interrompido pelos cuidados do 

magistrado eclesiástico e civil, logo seria apagado. Mas 

ultimamente, desde as infelizes distrações que nossos 

pecados nos trouxeram, a espada temporal sendo 

empregada de outras maneiras e o espiritual preso 

rapidamente na bainha, esta seita entre outras, até agora 

presumiu a paciência do estado que realizou convicções 

semanais, rebatizou centenas de homens e mulheres 

juntos no crepúsculo em regatos, e alguns braços do 

Tamisa e de outros lugares, mergulhando-os na cabeça e 

nos ouvidos. Ele imprimiu diversos panfletos em defesa 

de sua heresia, sim, e desafiou alguns de nossos 

pregadores à disputa. Agora, embora minha inclinação 

tenha sido até agora contra o inimigo mais perigoso de 

nossa Igreja e Estado, o jesuíta, para extinguir as bolas 



de fogo selvagem que lançaram no seio da Igreja, mas 

vendo esse fogo estranho acender nas paróquias vizinhas 

e como muitos Nadabe e Abiú o ofereceram no altar de 

Deus, pensei que era meu dever lançar as águas de Siloé 

sobre ele para extinguí-lo. 

 

Em outro lugar, ele chama a rebatização dos Batistas 

de “fermento novo” e que a posição deles “está azeda”, 

mas isso deve ser lido não como uma declaração 

desapegada, mas à luz do que é dito sobre isso. Ele 

explica que existem dois tipos de antigos Anabatistas e 

um tipo de novos Anabatistas. Esses novos Anabatistas 

começaram em 1525. Isso ele explica completamente: 

 
Eles primeiro abordaram sua doutrina por volta do ano 

250, que foi o seguinte: que todos aqueles que haviam 

sido batizados por Novatos, ou qualquer outro herege, 

deviam ser rebatizados pelos pastores ortodoxos da 

igreja. 

 
A segunda abordou a deles por volta do ano 380, que foi 

a seguinte: que ninguém foi corretamente batizado, 

exceto aqueles que se mantiveram com Donatos e, 

consequentemente, que todos os outros haviam recebido 

batismo na Igreja Católica, por qualquer outro exceto os 

de seu partido, deveriam ser rebatizado. 

 

O terceiro abordou o deles no ano de 1525, que foi o 

seguinte: Esse batismo não deve ser recebido por 

ninguém, mas que possa dar um bom relato de sua fé; e, 

caso alguém tenha sido batizado na infância, ele deve ser 

batizado depois de anos de discrição, antes de serem 

admitidos na igreja de Cristo. 

 



O primeiro princípio que ele diz ser “peculiar a essa 

nova seita”, que teve sua origem em 1525, foi “que 

ninguém é batizado corretamente, mas é imerso”. 

Featley declara que havia Batistas em sua vizinhança 

antes de 1625 que eles existiam na Inglaterra durante o 

reinado de Henrique VIII, Eduardo VI, Tiago I; e de 

seu próprio conhecimento pessoal, eles mergulharam 

nos rios por mais de vinte anos antes de 1644. 

 

Há uma bela declaração feita por William Ames, que 

era brownista. Ele teve uma controvérsia com o bispo 

Morton. No ano de sua morte, 1683, ele escreveu um 

livro (Um novo processo contra as cerimônias na 

adoração de Deus), que transformou Richard Baxter 

em um inconformista. Em seu gancho, ele aponta a 

atitude dos Batistas em relação à imersão. Ele diz: 

 
Eu facilmente concederei aos Catabatistas e confessarei 

que a luta que eles fizeram sobre o batismo não foi 

totalmente sem benefício; pois, portanto, acontece que as 

coisas que a tola superstição da razão humana havia 

acrescentado a ela, sendo questionadas, tornam-se agora 

vãs e inúteis. 

 

Cristo Jesus, que instituiu o batismo com tanta 

simplicidade e pureza como conhecer melhor que todos 

os homens; que arrogância adicionar, alterar ou 

prejudicar por parte do homem. 

 

Mergulhar é preferível a aspersão, pois mergulhar não é 

uma cerimônia humana. 

 



A ideia de Calvino de uma nova lavagem era uma 

vaidade ociosa, acrescentou ele às lavagens que Deus 

havia estabelecido. 

 

Em vão eles me adoram ensinando as doutrinas e 

preceitos dos homens, isto é, coisas que os homens se 

colocam contra o mandamento de Deus. 

 

Cristo é o único professor de sua igreja; portanto, pode 

não haver meios de ensinar ou admoestar, mas sim de ser 

ordenado. 

Quando o próprio Cristo instituiu o batismo, ele o 

exigiu; É uma pergunta muito difícil se é lícito aos 

homens acrescentar outras que não as anteriores. Como 

se o que o próprio Cristo prescrevesse não fosse 

suficiente. Nas instituições divinas, como não devemos 

tirar nada, não devemos alterar, portanto não devemos 

acrescentar nada a elas. Quais ritos ele teria usado ele 

próprio nomeou. 

 

Aspersão de água sobre o povo para o batismo, uma 

imitação do Apist. 

 

Os Anabatistas sustentam fanaticamente sobre ritos e 

formalidades (dizem eles): não é lícito adorar a Deus 

com outra adoração externa, exceto o que está nas 

Escrituras nos prescrever. E invenções humanas sem 

mandado de Deus nas Escrituras devem ser 

repreendidas. É sabido que os Anabatistas têm certos 

horários e locais de reunião para adoração; certa ordem 

de pregar e orar; no batismo de homens adultos, como 

até mesmo os bispos podem ignorar. 

 

Um dos principais Batistas da época era Thomas 

Collier, de Whitley, na paróquia de Godalming. Ele foi 



descrito por seus inimigos como um comportamento 

obstinado, recusando-se a pagar todos os dízimos na 

Igreja onde fica sua propriedade (Calendar of State 

Paper; janeiro de 1635. CCLXXXII. 82). Ele pregou 

pelos condados do oeste da Inglaterra em Surrey e 

Hampshire. Ele escreveu livros, viajou como 

missionário e imergiu muitos convertidos (Edwards, 

Gangraena, III. 41. Londres, 1646). Por mais de doze 

anos, ele trabalhou neste campo e prosperou sob as 

mais ferozes perseguições. Ele era um Batista intenso e 

manteve firmemente a fé em 1646, como havia feito 

anteriormente em 1635. 

 

Ele ligou a palavra Anabatistas a “Cristãos batizados”, 

que era entendida naqueles dias como significando 

crentes imersos. Suas palavras são: “Eles, esses 

perseguidores, diriam o mesmo dos Anabatistas, ou 

melhor, dos Cristãos batizados desta nação”. Ele 

observa ainda que esses “perseguidores estão 

enganados maliciosamente” e mostram sua ignorância 

“em chamá-los de Anabatistas, pelo batismo praticante, 

de acordo com as Escrituras, que o entristece ao que 

parece; mas você aprendeu um novo caminho, tanto 

por matéria quanto por maneira, bebês em vez de 

crentes; por exemplo, aspersão na fonte, em vez de 

batizar em um rio; você é propenso a ir com seus 

longos vestidos; você encontrou uma maneira melhor 

do que jamais foi prescrita ou praticada; quem agora 

são os ignorantes?” 

 

Lewes Hewes, que se descreve como ministro da 

Palavra de Deus, atacou as loucuras da aspersão 



infantil, afirma o batismo de adultos por imersão, 

dirigido em 1640 D.C. ao Parlamento sobre os abusos 

do papismo introduzidos na religião. O livro está na 

forma de um diálogo entre um ministro e um 

cavalheiro. Algumas das passagens são: 

 
Gent. Muitos dizem que a maneira de administrar o 

sagrado sacramento do batismo prescrito no Livro de 

Serviço é muito absurda e cheia de erros papistas, e tão 

ridícula que eles não podem deixar de rir disso. Oro para 

que você me diga, o que você acha tão absurdo e 

ridículo, como eles não podem deixar de rir disso? 

 

Min. Os interrogatórios ministrados a crianças que não 

têm entendimento e as respostas dos padrinhos são tão 

absurdos e ridículos, como eles não podem deixar de rir 

deles: primeiro, o ministro deve primeiro examinar o 

bebê e perguntar se ele abandonará o diabo e suas obras, 

a vã pompa e glória do mundo, os desejos cobiçosos do 

mesmo, o carnal desejos da carne, para que ele não os 

siga nem seja guiado por eles; ele também deve 

perguntar se ele acredita em todos os artigos da fé cristã 

e se ele será batizado nessa fé. 

 

Gent. Esses interrogatórios não foram administrados a 

crianças na igreja primitiva? 

 

Min. Não, esses ou algo semelhante foram então 

administrados a anos, quando foram convertidos e 

passaram a ser batizados, e depois ordenados pelo Papa a 

serem administrados a bebês. 

 

Em outra oração, agradece a Deus por regenerar o bebê 

com o Espírito Santo, para que os filhos de Deus 



recebam o Espírito de Deus para regenerá-los, não por 

aspersão de água no batismo, mas por ter o Evangelho 

pregado, 2 Coríntios 3:8, Atos 10:44 (Lewes Hewes, 

certas queixas, digno da consideração séria do honorável 

e do Supremo Tribunal do Parlamento, 12-13, Londres, 

1640). 

 

Um dos pregadores Batistas mais impressionantes da 

época era Thomas Lamb. Sua ocupação era a de uma 

caldeira de sabão. Ele era um ministro ativo desde os 

primeiros dias de Carlos I (Wood, História dos 

Batistas, 109). Depois que ele chegou a Londres, ele 

foi pastor em Bell-beco, Coleman Street. Ele logo foi 

lançado na prisão e foi libertado sob fiança em 25 de 

junho de 1640 (Atos do Supremo Tribunal da 

Comissão, CCCCXXXXI. 434), com a liminar “de não 

pregar, batizar ou frequentar qualquer conventículo”. 

Por volta de 15 de outubro do mesmo ano, ele estava 

em Gloucestershire pregando e imergindo seus 

convertidos. As pessoas daquela seção haviam largado 

grande parte da Igreja da Inglaterra e os Batistas 

tiveram muitos seguidores (Wynell, The Covenants 

Plea for Infants, Oxford, 1642). Aqui ele foi contestado 

pelo Sr. Wynell, o reitor. Foi dessa congregação que 

Richard Baxter, por volta de 1639, familiarizou-se com 

os Batistas, e a prática de mergulhar o chocou bastante 

(Baxter, Life and Time, I. 41). Como resultado da 

controvérsia os Batistas haviam enviado a Londres 

para o Sr. Lamb. Ele veio e batizou muitos convertidos 

no rio Severn. Ele trouxe com ele Clem Writer, que 

também era um pregador Batista. Wynell diz que Lamb 

realizou seus cultos em uma casa particular “e, ao 

pregar lá, ele subverteu muitos, e logo depois, em um 



período extremamente frio e gelado, durante a noite, 

diversos homens e mulheres foram rebatizados no 

grande rio Severn na cidade de Gloucester”. Essas 

imersões ocorreram no início do inverno de 1640. 

 

John Goodwin foi um dos homens mais interessantes 

de Londres. Ele era reitor da Igreja de Santo Estêvão, 

Coleman Street, e era um vizinho próximo de Thomas 

Lamb, de Bell-beco. Um dos membros de Goodman, o 

Sr. William Allen, tornou-se Batista e uniu-se à Igreja 

de Lamb. Isso deixou Goodwin furioso e ele atacou o 

“novo modo de mergulhar”. Allen respondeu (Uma 

resposta ao Sr. J. G.) e afirmou que mergulhar era a 

forma antiga. Lamb aceitou a discussão e expressou 

indignação com o ataque de Goodwin. Ele próprio 

trabalha há alguns anos na prática de mergulhar. Sua 

opinião sobre o livro de Goodwin foi expressa em 

inglês vigoroso (Truth Prevailing, 78. Londres, 1655). 

Enquanto isso, o Sr. Goodwin teve oportunidade de 

refletir e escreveu outro livro (Water Dipping no 

Footing Firm for Communion Church) e pediu 

desculpas por sua “expressão de gafanhoto” chamando 

de imersão em novo. Ele, neste novo lugar, diz que os 

Batistas praticavam mergulho desde a Reforma de 

Lutero. O idioma dele é: 

 
Primeiro, entendemos por livros e escritos essa 

autoridade e crédito; que não temos razão para 

questionar sua verdade de que aquela geração de 

homens, cujos julgamentos foram vagando após 

mergulhar e rebatizar, tem desde o primeiro original e a 

fonte deles desde a Reforma tardia. 

 



Edward Barber era um alfaiate mercante de Londres, 

um cavalheiro de grande aprendizado, a princípio 

ministro da Igreja da Inglaterra, mas muito antes das 

Guerras Civis ele se tornou Batista (National 

Biography, III. 146). Ele foi o agente de convencer 

muitos que o batismo infantil não tinha fundamento 

nas Escrituras. Ele logo reuniu uma numerosa 

congregação que se reuniu em Spital na Bishopgate 

Street. Em seu livro (Um pequeno tratado sobre 

imersão), ele diz que foi lançado na prisão por “negar a 

aspersão de bebês”. Ele foi lançado na prisão em 1639 

e na quarta-feira, 20 de junho daquele ano, ele 

apareceu na Comissão do Rei ( Tanner MSS, LXVII, 

115. Bodleian Library). Assim, Edward Barber negou a 

aspersão de bebês antes de 1639. Enquanto estava na 

prisão em 1639, Barber discutiu imersão com o Dr. 

Gouge, que era um homem de destaque na Igreja da 

Inglaterra, e Barber o fez admitir que a aspersão “era 

uma tradição da Igreja” (Blackewell, Sea of 

Absurdities concern Sprinkling, 6, Londres, 1650). 

 

Isso corresponde à afirmação de Wall de que a 

aspersão não prevaleceu até 1644 e começou como 

uma política do governo nos tempos difíceis de 1641. 

 

Dr. Gouge discutiu o assunto da imersão com Barber. 

Este último afirmou que a imersão era o ato adequado 

do batismo, e Gouge admitiu que aspersão era apenas 

uma tradição. Isso correspondia exatamente à 

afirmação de Barber de que ele estava preso por negar 

a aspersão de bebês. Essa data era anterior a 20 de 



junho de 1639. Barber deixa perfeitamente claro em 

seu livro que os Batistas há muito praticam mergulhar. 

 

Entre outras objeções, sugeria-se que os Batistas 

imergissem as mulheres e que as roupas fossem 

imersas, assim como a pessoa. Barber respondeu que 

essas objeções não valeram, já que a imersão era há 

muito tempo. Ele disse que foi escolhido por Deus para 

divulgar a imersão. A palavra “divulgar” naqueles dias 

simplesmente pretendia publicar sem referência à 

ordem do tempo. Por exemplo, Henry Denne, que foi 

batizado em 1643, e a partir dessa data era pregador, 

foi enviado em uma missão especial pela igreja em 

Fenstanton, em 28 de outubro de 1653, e foi dito sobre 

ele: “Naquele dia, ele foi escolhido e ordenado, por 

imposição de mãos, um mensageiro para divulgar o 

Evangelho de Jesus Cristo” (Taylor, História dos 

Batistas Gerais, I. 150). Barber foi um grande pregador 

e divulgou o Evangelho da Imersão. 

 

William Jeffery nasceu de pais piedosos no ano de 

1616, na paróquia de Penhurst, e depois viveu em 

Bradbourn, Seven Oaks, Kent, onde ele e seu irmão 

David foram grandes apoiadores de uma reunião 

(Crosby, The History of English Baptists, III. 97) É 

provável que ele tenha se engajado na propagação da fé 

batista vários anos antes das Guerras Civis (Taylor, 

History of the General Baptists, 1. 109). Ele era 

ministro de uma congregação sobre Orpington, que 

aumentou muito sob seu ministério. Ele foi um 

apoiador bem-sucedido e incansável do interesse 

Batista e sofreu com grande paciência. Ele teve vários 



debates com homens da Igreja da Inglaterra, e também 

com os independentes e Quakers. Ele era muito 

valorizado pela piedade constante e virtude universal. 

 

Clem Writer, ou A.R (itter), era um Batista de destaque 

em Londres. Ele veio originalmente de Worcester e foi 

formalmente membro da Igreja da Inglaterra. Ele se 

tornou Batista por volta do ano de 1637. Ele era um 

homem de educação, participou de reuniões públicas e, 

em várias ocasiões, formulou petições ao Parlamento e 

negociou outros assuntos. Edwards abusou dele em 

todas as ocasiões e até o declarou ateu. Ele “agora é 

um arqui-herege”, diz Edwards, “e apóstata medroso, 

um lobo velho e um homem sutil, que corrompe e 

despeja seus erros” (Edwards, Gangraena, I. 27). 

 

Seus trabalhos sobre a vaidade do batismo infantil são 

os mais eruditos de todos os livros escritos sobre a 

controvérsia batismal de 1641. O primeiro volume foi 

escrito contra a posição da Igreja da Inglaterra, em 

1641, e no ano seguinte, o segundo volume apareceu 

contra a posição dos independentes. Sobre o assunto do 

mergulho, ele declara sua posição em palavras que 

implicam que sempre foi a prática batista. Ele diz: 

 
A instituição de Cristo exige que todo o homem seja 

mergulhado em toda a água. ... Os autores Gregos 

relatam bapto e baptizo para significar que os latinos 

usam mergcre, immergere (tingere immergendo) (ou 

seja) para mergulho, mergulhar, mergulhar acima ou 

debaixo d'água (A. R., um tratado sobre a vaidade do 

batismo infantil, I.10). 
 



Ele conclui que por mil anos não havia outra prática a 

não ser mergulhar no mundo Cristão. Entre os Batistas, 

essa era a prática desde os tempos de Lutero. Diz ele: 

 
E se alguém achar estranho e improvável que todos os 

mais divinos e melhores igrejas mais piedosos sejam, 

enganados nesse ponto do batismo por tantos anos 

juntos, considere que toda a Cristandade (exceto aqui e 

ali um, ou alguns poucos, ou nenhum número 

considerável) foi engolido em grosseiro papismo por 

muitas centenas de anos antes da época de Lutero, o que 

não aconteceu até cerca de 100 anos atrás. 

 

Este Batista erudito tinha um oponente. É realmente 

interessante notar o quanto seu antagonista se 

assemelha ao controverso Pedobatista de hoje. 

 

Os Batistas da metade do século XVII eram 

controversos. Eles foram compelidos a debater. Os 

episcopais, presbiterianos, Brownistas e independentes 

concordaram entre si apenas em um particular de odiar 

os Batistas. 

 

“Vários métodos foram adotados”, diz Goadby, “para 

remover essa aversão geral e responder às acusações 

perversas feitas contra eles. Eles emitiram panfletos em 

defesa de suas opiniões. Eles assinaram várias 

Confissões de Fé. Eles estavam prontos na temporada e 

fora de temporada, para encontrar seus oponentes. Eles 

os desafiaram a disputas públicas; agora em Londres, 

agora no país. Prédios comuns se mostraram muito 

pequenos e inconvenientes para a multidão empolgada 

e ansiosa que compareceu a essas disputas; e a maior 



acomodação oferecida pela igreja paroquial à igreja 

paroquial que eles costumavam apressar. A ocasião 

dessas discussões foi muitas vezes feroz oposição de 

clérigos locais, mas às vezes era a consciência 

desconfortável sobre o batismo de alguns membros da 

congregação. A vitória, como em toda a discussão 

pública, era geralmente reivindicada pelos dois lados. 

As próprias disputas ilustram os hábitos e o fermento 

de uma era anterior” (Goadby, bye-path in Baptist 

History, 139). 

 

O relatório dos debates era geralmente publicado pelos 

oponentes dos Batistas. Havia um amplo espaço para 

parcialidade e injustiça. Esses relatos unilaterais eram 

publicados frequentemente com comentários 

marginais, e um pelo menos publicou uma fachada 

escandalosa que mostrava quinze tipos diferentes de 

Anabatistas. 

 

O primeiro desses debates ocorreu em 1641 entre o Dr. 

Featley e quatro Batistas particulares. Era “em algum 

lugar de Southwark”, provavelmente na igreja 

paroquial. Sir John Lenthall estava presente, “com 

muitos cavaleiros, senhoras e senhores”. Havia 

também alguns analfabetos, para quem o Dr. Featley 

olhou com desdém. A discussão foi realizada no ano 

em que Charles I. rompeu com o Parlamento. Dois 

meses antes de começar, o estandarte real foi 

desfraldado em Nottingham, e uma semana depois de 

encerrado, Charles travou sua primeira batalha. 

 



Os disputantes dificilmente eram compatíveis. O Dr. 

Featley era um debatedor veterano e havia ganho 

muitos encontros com os jesuítas. Seu amigo íntimo 

disse que os católicos “o desprezavam por sua baixa 

estatura, mas o admiravam por suas respostas prontas e 

distinções astutas”. No entanto, esse amigo de trinta e 

sete anos o achou “manso, gracioso, afável, 

misericordioso”. Isto não seria suspeita de ler este 

debate. Nos seminários europeus, ele era considerado o 

doutores “sagaz e ardente”. 

 

Seus oponentes eram quatro Batistas. Um deles foi 

descrito como "”um escocês”, outro foi chamado de 

“Cuffin”. Isso não era outro senão William Kiffin, nos 

últimos dois anos o pastor da Igreja Batista de 

Devonshire. Ele tinha agora apenas trinta e seis anos de 

idade, e ainda tinha diante de si cinquenta e nove anos 

de vida pastoral e quadriculada. Dos outros dois 

disputantes, não há informações. 

 

A versão do debate apresentada por Featley é uma 

longa discussão sobre o batismo. Featley era um 

insulto, mas não convincente. Na conclusão, diz 

Featley, “ficou tarde e a Conferência se interrompeu”. 

Featley era auto-complacente. Ele diz: 

 
A questão da conferência foi: primeiro, os cavaleiros, 

damas e homens gentis agradeceram ao doutor; segundo, 

três dos Anabatistas foram embora descontentes, o 

quarto parecia em parte satisfeito e desejou um segundo 

encontro; mas no dia seguinte, conferido com o restante 

da seita, ele alterou sua resolução, e nem ele nem 

nenhuma outra seita desde aquele dia incomodaram o 



doutor ou qualquer outro ministro da cidade com um 

segundo desafio. 

 

A versão de Featley do debate foi publicada dois anos 

e meio após o debate sob o título: The Dippers Dipt, 

ou, os Anabatistas se esquivam e mergulham na cabeça 

e nos ouvidos em uma disputa em Southwark, Londres, 

1645. O debate não foi impresso até que Featley 

estivesse na prisão suspeito de ser um espião. Enquanto 

isso, os eventos políticos mais empolgantes ocorreram 

e toda lembrança do debate passou da mente dos 

“auditores”. Enquanto estava na prisão, ele teve um 

debate com Henry Denne, que estava lá para pregar a 

palavra. Ele e Denne debateram as questões em jogo 

no batismo. O resultado foi que, em 10 de janeiro de 

1644, Featley imprimiu seu livro. Em pouco menos de 

um mês, Denne recebeu sua resposta sob o título de 

Anticristo Desmascarado. Samuel Richardson aceitou 

o desafio e deu a Featley um tratamento severo em um 

livro intitulado: Algumas Breves Considerações sobre 

o Livro do Dr. Featley. Com uma risada, Richardson 

diz: 

 
Os cavaleiros e damas agradeceram, mas ele não pode 

dizer que merecia. Os Anabatistas foram embora 

descontentes e entristecidos. Parece que eles ficaram 

tristes ao ver sua grande cegueira e dureza de coração. 

Ele diz que nenhum deles nunca o incomodou; parece 

que eles não podiam fazer bem a ele, e então resolveram 

deixá-lo com Deus até que ele quisesse abrir os olhos. 

 

Muitos e notáveis foram os debates do período. Os 

Presbiterianos agora no poder tentaram descartar o 



assunto do batismo. Mas os debates não terminariam. 

Um grande debate entre Richard Baxter e John Tombes 

ocorreu em Bewdley, em 1º de janeiro de 1649. O 

debate continuou ao longo do dia até o intervalo até 

que os disputantes se esgotassem. Ambos os lados 

reivindicaram a vitória; mas Wood declara: “Que todos 

os estudiosos da época e de todos os que conheciam o 

modo de discutir e administrar argumentos concluíram 

que Tombes tirou o melhor de Baxter de longe”. 

 

Tombes teve um debate mais célebre em 1653, na 

Igreja de Santa Maria, Abergavenney, com Henry 

Vaughn e John Cragge. O escritor que registra a 

discussão não fala em termos muito elogiosos dos 

Batistas. “Invejaram especialmente os pobres e áridos”. 

“Mulheres e comerciantes inferiores, que em sete anos 

escassamente aprendem o mistério da profissão mais 

baixa, pensam que são sete anos suficientes (adquiridos 

de seus empregos mundanos) para entender os 

mistérios da divindade, áridos com os quais se 

intrometem na controvérsia, que eles não têm mais 

capacidade de investigar do que um morcego para 

olhar para o terceiro céu”. O escritor também apresenta 

sua versão das discussões públicas de Tombes em 

outros lugares. “As disputas em Bewdley, Hereford e 

Ross, foram bem-sucedidos com espanto; e, 

finalmente, em Abergavenney (embora tumultuado, e 

de repente), apareceu o dedo de Deus. Com saliva e 

argila, abriu os olhos dos cegos, derrubou os muros de 

Jericó com os chifres do segundo carneiro; com estes 

meios fracos produziu fortes efeitos, para que nenhuma 

criatura se glorie em um braço de carne”. 



O Sr. Tombes foi ouvido com muita surpresa. Algumas 

pessoas ficaram muito ofendidas. Outros foram 

“cambaleados ou escrupulosos; e alguns, sem saber o 

que pensar da própria salvação de seus filhos ou de 

seus antepassados”. Muitos bem instruídos, ouviram o 

Sr. Tombes e ouviram com espanto. Entre eles estavam 

Vaughan, “professor da cidade, ex-colega do Jesus 

College, Oxford”, e Bonner, um idoso clérigo do 

bairro. Ninguém falou depois do culto em resposta ao 

desafio de Tombes; mas Bonner “fechou com ele a 

caminho de seu alojamento”. “Naquela noite, e 

especialmente na manhã seguinte, os Anabatistas 

triunfaram, dizendo: Onde estão seus campeões 

agora?”. 

 

No dia seguinte, a emoção aumentou. Cragge, Vaughn 

e Bonner foram para a casa onde Tombes estava 

hospedado, e um debate público foi organizado. A 

igreja estava cheia de pessoas. Bonner estava se 

preparando “para dar o pontapé inicial”, mas foi 

dissuadido “para que, em seu estado envelhecido e 

débil, devesse prejudicar sua saúde”. O debate 

continuou com muita batida por seis horas. 

 

O século terminou com um famoso debate em 

Portsmouth. Samuel Chandler, ministro Presbiteriano 

de Fareham, estabeleceu uma conferência em 

Portsmouth. No curso de suas palestras, ele defendeu o 

batismo infantil. Suas observações foram relatadas ao 

Sr. Thomas Bowes, ministro geral Batista. Ele 

conferenciou com o Sr. Webber, o ministro Batista 

particular da cidade. Foi organizado um debate entre as 



partes. William Russell, M. D., o conhecido ministro 

geral Batista de Londres, foi escolhido para defender a 

causa Batista. Com o Dr. Russell na posição de 

“conselheiro júnior” e “moderador”, estavam John 

Williams, de East Knowle, e John Sharpe, de Frome, 

ambos ministros Batistas particulares. Os 

Presbiterianos selecionaram Samuel Chandler, o Sr. 

Leigh, de Newport, e o Sr. Robinson, de Hungerford. 

O debate ocorreu na casa de reuniões Presbiteriana de 

22 de fevereiro de 1698-9. A Assembleia foi digna do 

debate. O governador e o tenente-governador, o 

prefeito e os magistrados de Portsmouth estavam todos 

presentes. Os militares também estavam lá. O debate 

continuou nove horas. 

 

Alguns dias após a discussão, um artigo apareceu no 

jornal Postman, da caneta do coronel John Gibson, 

tenente-governador, da seguinte forma: 

 
Portsmouth, 23 de fevereiro. — Ontem, a disputa entre 

os Presbiterianos e os Anabatistas foi realizada na casa 

de reuniões Presbiteriana. Começou às dez da manhã e 

continuou até as seis da tarde, sem intervalo. O tema da 

disputa era o assunto do batismo e a maneira pela qual 

ela deveria ser realizada. Russell e Williams eram os 

oponentes dos Anabatistas, e Chandler e Leigh, os 

Presbiterianos; Sharpe foi moderador do primeiro, e 

Robinson, no último, Russell opôs-se ao batismo infantil 

com toda a sutileza e sofisma das escolas; e foi 

respondido com boas razões e aprendizado. No geral, era 

a opinião de todos os auditores judiciosos, os 

Presbiterianos defendiam suficientemente suas doutrinas 



e puniam seus adversários, quando eles assumiram o 

lugar dos oponentes. 

 

Outro artigo apareceu no Flying Post, que era unilateral 

e injusto. O Dr. Russell publicou um relato do debate 

que trouxe uma resposta dos Presbiterianos. O debate e 

esses vários artigos e respostas trouxeram muita 

amargura. 

 

Todos os historiadores Batistas registram seu prazer de 

que este foi o último debate do tipo que já ocorreu 

naquele país. 
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CAPÍTULO XIX 

 

A ASCENSÃO E PROGRESSO DAS INSTITUIÇÕES E 

COSTUMES BATISTAS 

 
Associações Batista — Eles Se Originaram Com Os Batistas 

Particulares — Os Batistas Em Geral São Os Primeiros A Organizar 

— J. M. Davis — A Grande Autoridade Das Associações — Empresas 

— Número — Data — O Costume De Apelação — O Gabinete Do 

Mensageiro — A Organização Dos Batistas Particulares — Carta Da 

Irlanda — Associação Midland — Carta Circular — Objetos Da União 

— Apoio Ao Ministério — Educação — Hebraico, Grego E Latim — 

Bristol College — Mile End Academy — Pastor e Diáconos — A 

Permanência Da Relação Pastoral — O Apoio Do Ministério — 

Ordenação — Disciplina — Diversões  — Casamentos - Imposição De 

Mãos e Unção aos Doentes 

 

A formação de Associações Batista pode ser rastreada até o 

período das Guerras Civis e elas foram desenvolvidas na 

última metade do século XVII. Eles formaram uma fonte de 

relações saudáveis e agradáveis para muitos. Os Batistas 

foram perseguidos, as igrejas eram frequentemente fracas e 

amplamente separadas, e as relações não eram fáceis. As 

estradas existiam mais em nome do que de fato. Não havia 

meios de transporte público, e o comércio chamava 

indivíduos, mas raramente de suas casas, ou apenas para a 

próxima cidade comercial. Essas reuniões anuais dos irmãos 

foram aclamadas como estações de santa festividade. 

Homens notáveis, tanto de piedade quanto de ação, foram 

reunidos e, por seus conselhos e pregações, ajudaram muito 

as igrejas de Deus (Evans, Early English Baptists, II. 223). 

 

Deve-se lembrar com cuidado que os Batistas particulares e 

gerais não agiram em conjunto nem sempre tiveram as 

mesmas opiniões sobre a organização. A idéia de uma 

associação parece ter se originado com os Batistas 

particulares. A Confissão de Fé de Londres de 1643, artigo 



XLVII, parece antecipar uma associação. Pelo menos a ideia 

germinal está lá. Esse documento diz: 

 
E embora as Congregações particulares sejam distintas (1 

Coríntios 4:17; 14:33,36; 16: 1) e vários Corpos, cada uma 

delas uma cidade compacta e unida (Mateus 28:20); todavia, 

todos eles devem seguir uma única regra (1 Timóteo 3:15; 

6.13,14), e por todos os meios convenientes ter o conselheiro 

(Apocalipse 22:18,19) e ajudar um ao outro em todas as 

necessidadese  assuntos da Igreja (Colossenses 2:6,19; e 4:16), 

como membros de um corpo na fé comum sob Cristo, sua 

única cabeça. 

 

O dia em que isso foi declarado foi o aniversário da 

associação moderna. O caráter distintivo da idéia é visto no 

fato de que a ordem da igreja se baseia no princípio da 

voluntariedade sob a autoridade de Cristo, o único Cabeça. 

Mas os tempos eram muito instáveis e ameaçadores para a 

organização. O poder de Charles I foi superado, mas os 

Presbiterianos estavam no poder e eram tão hostis aos 

Batistas como sempre haviam sido os episcopais. Em 1649, 

Charles I foi morto, e os Batistas sob Cromwell tinham uma 

liberdade de extensão. Então chegou a hora da organização 

das associações. 

 

Mas enquanto a idéia de associações se originou com os 

Batistas Particulares, os Batistas Gerais foram os primeiros a 

se organizar. Eles não estavam ligados aos independentes ou 

aos Brownistas. Muitos dos Batistas gerais eram 

monarquistas e favoreciam um governo forte. Nas primeiras 

reuniões, foi incorporada uma autoridade investida em 

associações que agora não seriam toleradas entre os Batistas. 

Diz o professor J. M. Davis, do The Baptist College, em 

Cardiff, País de Gales: 

 
Os Batistas gerais, como os Batistas particulares, sustentavam 

a idéia da independência das igrejas, mas sua Conferência 



Geral era mais Presbiteriana em sua legislação. Por sua 

conexão com os Anabatistas e os Menonitas do continente, e 

sua estadia em Amsterdã, eles obtiveram conhecimento dos 

Sínodos Presbiterianos das igrejas de Lutero e Calvino. Eles 

também reconheceram uma ordem de oficiais, que eles 

chamavam de “Mensageiros”, correspondente à ordem 

apostólica, que eles supunham que continuava parcialmente na 

igreja. “Os Mensageiros” foram nomeados pela Conferência 

Geral. O trabalho deles era plantar novas igrejas e confirmar as 

que já existiam; ordenar ministros e visitar igrejas para 

aconselhá-los e confirmá-los, e relatar sua condição à 

Associação Geral. Eles eram uma espécie de “Bispos Batista”, 

com poder de superintendência. Eles diferiam dos bispos da 

Igreja da Inglaterra por terem sido nomeados pela Associação 

Geral e estavam sob sua autoridade. A princípio, seu poder era 

moderado, mas foi ampliado a partir do final do século XVII. 

(The Western Recorder , 21 de setembro de 1916. Tradução de 

J. T. Griffith). 

 

Muitas das idéias de governo forte e ordem da igreja foram 

incorporadas nas primeiras associações da América. Como 

uma reação dessa idéia monárquica muitos Batistas neste 

país favoreceu a idéia de uma convenção, onde nenhum 

poder foi alocado ao corpo geral salvou o da voluntariedade. 

Portanto, seguiu-se neste país que muitos órgãos gerais 

Batistas adotaram o nome e a forma de convenções, e não o 

de associações, e onde o nome associativo foi mantido, a 

idéia de organização não está muito distante da de uma 

convenção. A concepção de uma convenção apela a uma 

pessoa que ama a liberdade e não à idéia mais forte de uma 

associação. Geralmente, os órgãos mais antigos, de costume, 

mantêm o nome da associação, enquanto as organizações 

mais novas adotam a convenção de nomes. Gradualmente, 

na Inglaterra, esses recursos questionáveis foram 

eliminados. 

 



Os Batistas particulares, por outro lado, eram mais 

conservadores, mais independentes da autoridade, mais 

ciumentos dos direitos delegados e, consequentemente, 

muito mais lentos na formação de associações. 

 

Adam Taylor (História dos Batistas gerais ingleses, I. 457) 

apresenta a origem das associações entre os Batistas gerais e 

seu relato é aqui seguido principalmente. 

 

Assim que várias igrejas Batistas gerais foram reunidas, em 

qualquer município ou distrito, elas se uniram para apoiar 

uma reunião periódica, para consultar o bem-estar comum. 

Essa reunião era chamada de Associação e geralmente era 

realizada no local principal do distrito, trimestralmente, 

semestralmente ou anualmente, de acordo com a 

conveniência das congregações que a apóiam. Era composto 

por dois ou mais representantes de cada igreja do distrito, 

eleitos para esse cargo pela igreja que os enviou. O 

mensageiro ou ancião foi escolhido com mais frequência e 

se juntou a um ou mais irmãos particulares respeitáveis, que 

tinham direitos iguais aos ministros para deliberar e votar. 

 

Os negócios geralmente realizados nessas associações eram 

— a reforma de condutas inconsistentes ou imorais, seja em 

ministros ou Cristãos particulares — a prevenção ou 

supressão de heresia — a reconciliação de diferenças entre 

membros e igrejas — a assessoria em casos difíceis, 

respeitando indivíduos ou sociedades — a proposição de 

planos de utilidade — a recomendação de casos que 

requeiram apoio pecuniário — e, em suma, a criação dos 

meios mais eficazes de promover a prosperidade da religião 

no mundo em geral, mas especialmente em suas próprias 

igrejas. 

 



Os quatro primeiros desses detalhes dificilmente seriam 

abrangidos por uma associação hoje. Eles ocuparam um 

grande lugar nos procedimentos daqueles primeiros dias. 

 

Não é fácil determinar o número de associações nas quais os 

Batistas gerais ingleses foram divididos; novos sindicatos 

trazem frequentemente formados, e antigos dissolvidos. 

Durante este período, são encontrados vestígios das 

associações de Buckinghamshire, Cambridge, Dorsetshire, 

Ilha de Ely, Kentish, Lincolnshire, Londres, 

Northamptonshire, Western e Wiltshire. Tudo isso existia no 

final do século XVII; e parece ter sido, em maior ou menor 

grau, florescente. Vários deles eram compostos por um 

número considerável de igrejas prósperas. 

 

Essas associações em diferentes partes do país, mantendo 

apenas um sindicato local, tornaram-se desejáveis uma 

cooperação mais geral. Para isso, foram realizadas reuniões 

ocasionais, geralmente em Londres, como o centro do reino, 

denominado Assembleia Geral. Eles eram compostos por 

representantes das várias associações e de igrejas que 

optaram por enviar deputados; que podem ser ministros ou 

irmãos particulares. 

 

Não é fácil determinar a data exata da primeira introdução 

das Assembleias Gerais entre essas igrejas; mas pode ser 

colocado com grande probabilidade, sob o protetorado. O Sr. 

Grantham, em 1671, fala deles como geralmente 

estabelecidos e aprovados (Grantham, Suspiro da Paz, 130-

132); e, em 1678, tendo mencionado a Assembleia 

registrada em Atos quinze, ele diz: 

 
De acordo com esse precedente, as igrejas batizadas nesta 

época e nação mantêm uma Assembleia Geral por muitos 

anos, para o melhor estabelecimento das igrejas com as quais 



estão relacionadas (Granthain, Christianismus Primitivus, 137. 

Londres, 1678). 

 

Esse sistema de associações e associações gerais deu origem 

a um costume de recurso das decisões das igrejas. Quando 

um membro se considerava ofendido pelos procedimentos 

de sua igreja, ele poderia apelar para duas ou mais igrejas 

vizinhas e exigir que julgassem e ouvissem o caso. Se a 

apelação foi recebida, foi nomeada uma reunião de 

deputados de cada uma das sociedades para as quais a 

apelação foi feita; e, sendo ambas as partes ouvidas 

longamente, foi proferido julgamento. Mas se qualquer uma 

das partes permanecesse insatisfeita, o negócio poderia ser 

levado à Associação à qual pertencia; e faça outra 

investigação. E da decisão da Associação, ainda existe um 

apelo final à Assembléia Geral. Por algum tempo, as pessoas 

descontentes parecem ter sido consideradas como tendo o 

direito de reivindicar uma audiência; mas isso foi 

encontrado para prolongar as altercações e nutrir um espírito 

capcioso. Portanto, a Assembleia decidiu que nenhum caso 

dessa natureza deveria ser recebido por eles, sem o 

consentimento e solicitação mútuos de todas as partes 

interessadas (Ata da Assembleia Geral de 1711, I. 113. 

Londres, 1909). 

 

Além disso, eles introduziram um oficial em seu sistema, a 

quem chamaram de bispo ou mensageiro. Ele geralmente era 

escolhido por uma associação de representantes das igrejas; 

e foi ordenado por sua própria ordem com grande 

solenidade. Às vezes, uma igreja em particular escolhia um 

mensageiro, mas, nesse caso, seu negócio era pregar o 

evangelho e regular as igrejas que ele fundou. “Eles foram 

nomeados”, diz Jeffrey, “para a reunião de igrejas e o 

estabelecimento delas”. 

 



Na Associação Lincoinshire, realizada em Coningsly, em 30 

de maio de 1775, o escritório é assim definido: 

 
O mensageiro, escolhido pelo consentimento e aprovação 

unânimes das igrejas que estão em estreita conexão, tem total 

liberdade e autoridade, de acordo com o evangelho, para 

investigar livremente o estado das igrejas que respeitam o 

pastor e o povo, para veja que os pastores cumprem seus 

deveres em seus lugares e as pessoas deles; ele deve exortar, 

admoestar e reprovar um e outro, conforme a ocasião o exigir. 

Em virtude de seu cargo, ele deve vigiar os vários rebanhos 

comprometidos com seus cuidados e encargos — para garantir 

que a boa ordem e o governo sejam cuidadosa e 

constantemente exibidos e mantidos nas igrejas para as quais 

ele é chamado e designado para cuidar e vigiar sobre; trabalhar 

e impedir inovações em doutrina, adoração e disciplina, e 

defender-se na defesa do evangelho. 

 

Esse direito de apelo e nomeação de mensageiros para o 

governo das igrejas era inconsistente com a independência 

de uma igreja que esses Cristãos afirmavam vigorosamente. 

A questão era constantemente levantada: até que ponto os 

acordos feitos por uma Assembleia Geral obrigam as igrejas 

envolvidas por seus representantes? Grantham responde da 

seguinte forma: 

 
Atribuir infalibilidade a qualquer Assembleia desde os dias 

dos apóstolos deve, de maneira alguma, ser permitido. 

Portanto, embora devamos considerar com grande respeito o 

que é concluído por um conselho geral dos verdadeiros 

ministros de Cristo: ainda assim podemos duvidar legalmente 

do que eles entregam; a menos que o confirme pela palavra do 

Senhor (Grantham, Christianismus, 139). 

 

Os Batistas gerais estavam então em um estado experimental 

em relação à organização e há muito descartaram essas 

visões. 



Embora os Batistas Particulares fossem mais lentos na 

organização das Associações do que os Batistas Gerais, eles, 

como vimos, em 1643, anteciparam essa união. A causa 

especial para a organização da primeira Associação Batista 

Particular ocorreu cerca de dez anos depois. As igrejas de 

Ireand escreveram uma carta especial para as igrejas de 

Londres. Nesta carta eles dizem: 

 
Que o seu amado e fiel irmão, John Vernon, o portador da 

carta, através da bênção de Deus esteja subitamente com você. 

... Sua conversa tem sido com zelo e fidelidade; o Senhor 

colocou no coração de todas as suas congregações na Irlanda 

uma correspondência mais reavivada por carta e epístolas 

amorosas, em que prática encontramos grande vantagem, não 

apenas pelo enfraquecimento. Sugestões e ciúmes de Satanás, 

mas trouxe uma união mais próxima e uma união de coração; 

e, o que não é uma consideração inferior, por este meio fomos 

capacitados, com sentimento e conhecimento, a apresentar os 

desejos e condições uns dos outros diante de Deus. Da mesma 

maneira, estaremos habilitados a responder nosso dever para 

com você e você para conosco, e assim ouvir os encargos uns 

dos outros, e cumprir a lei de Cristo em nossa relação muito 

próxima. Por este meio, solicitamos sinceramente a mesma 

correspondência fraternal com você; e, por seu meio, com 

todas as demais igrejas da Inglaterra, Escócia e País de Gales, 

em quem confiamos, serão provocadas pelas mesmas coisas, 

que esperamos que sejam obtidas mutuamente uma vez a cada 

três meses. 

 

A mesma carta pede um “relato perfeito das igrejas de Cristo 

possuídas em comunhão com elas”; e oferece “mais uma 

solicitação”, “se não for praticada ultimamente”, a saber: 

 
Que eles enviassem dois ou mais irmãos fiéis, bem 

familiarizados com a disciplina e ordem da casa do Senhor, 

capazes de falar palavras oportunas, adequadas às 

necessidades do povo, para visitar, confortar e confirmar todo 

o rebanho de nosso Senhor Jesus, que são ou desistiram de 



seus nomes sob seu domínio e do governo na Inglaterra, 

Escócia e Irlanda. 

 

Essa carta emocionou muito as igrejas Batistas particulares 

da Inglaterra e, sem dúvida, resultou na organização da 

Associação Batista de Londres. A carta circular enviada foi 

a ocasião, em novembro seguinte, de uma Associação de 

Igrejas Batistas Particulares no oeste da Inglaterra. Uma das 

questões do debate foi: se mãos dadas sobre os crentes 

batizados era uma ordenança de Cristo? A maioria 

concordou que não havia mandado e que a questão não 

deveria perturbar a comunhão das igrejas. A carta circular 

foi assinada por Thomas Collier, um dos muitos ministros 

Batistas apontados por abuso por Edwards. “Ele é um 

mestre-sectário”, diz Edwards, “e um homem de grande 

poder entre eles. Ele tinha emissários sob ele, a quem envia 

para o exterior em várias partes”. Em outras palavras, ele era 

o superintendente geral e mensageiro das igrejas. 

 

A Associação Midland de Igrejas Batista Particulares foi 

formada, em 1655, em Warwick. Depois de adotar uma 

Confissão de Fé de dezesseis artigos, após o modo da 

Confissão de 1643, a Associação determinou os objetivos da 

união. Eles eram os seguintes: 

 
As igrejas ajudaram-se mutuamente: primeiro, dando 

conselhos, após sérias consultas e deliberações, em questões e 

controvérsias que permaneciam em dúvida para qualquer 

igreja em particular, de acordo com o exemplo claro das 

igrejas de Jerusalém e Antioquia. (Atos 15:23, etc) 

 

Em segundo lugar, ao enviar seus irmãos talentosos para 

usarem seus dons para a edificação das igrejas que precisam 

do mesmo, como acharão razoável, como a Igreja em 

Jerusalém enviou Barnabé a Antioquia. Atos 15:22. 

 



Em terceiro lugar, em dar e receber também, no caso de 

pobreza e carência de qualquer igreja em particular, como 

claramente aparece no ato aprovado e devido das Igrejas dos 

gentios em relação à Igreja em Jerusalém. Romanos 15:26. 

 

Em quarto lugar, em conjunto, realizando qualquer parte da 

obra do Senhor, como é ordenado às igrejas, pois terão 

oportunidade de se juntar a elas, para a glória de Deus. Veja 2 

Coríntios 8:19-23. 

 

Em quinto lugar, vigiando um ao outro e considerando-se o 

bem, no que diz respeito à pureza da doutrina, ao exercício do 

amor e ao bom diálogo, sendo todos membros do mesmo 

corpo de Cristo (1 Coríntios 12:12), que, portanto, devem 

cuidar um do outro (vs. 25), especialmente considerando como 

a glória de Deus se preocupa em sua posição e santa 

conversação. Deseja-se que as igrejas agora associadas levem 

em consideração essas coisas e signifiquem por seus 

mensageiros, em sua próxima reunião, até que ponto elas se 

aproximam da mesma e o que julgam conveniente ser 

considerado e feito mais adiante, para a glória de Deus e o 

bem do povo. 

 

A primeira Assembleia Geral das Igrejas Batista 

Particulares, a maior das Assembleias, como Marlow a 

chama, foi a convocada por uma carta das igrejas de 

Londres, no ano seguinte ao desembarque de Guilherme de 

Orange. A reunião foi convocada para reunir-se em Londres, 

em 1689, “de dois irmãos principais de todas as igrejas da 

mesma fé que nós, em cada condado, respectivamente”. As 

cartas de aceitação deste convite deveriam ser enviadas a H. 

Knollys ou W. Kiffin. “O irmão Kiffin vive no beco de 

White, Little Moorfields”. A Assembleia continuou suas 

sessões por oito ou nove dias, foi permeada por um espírito 

solene, sincero e unido, e realizou negócios de real 

importância para o bem-estar e a prosperidade das igrejas. O 

primeiro dia foi gasto em se humilhar diante do Senhor. No 



segundo dia, eles concordaram com certas preliminares, 

como fundamento ou regras de sua Assembleia, a fim de se 

proteger contra qualquer mal-entendido nas mentes dos 

membros de suas respectivas igrejas, declarando que “eles 

renunciavam a todo tipo de superioridade ou 

superintendência sobre os igrejas, sem autoridade ou poder 

para prescrever ou impor algo sobre a fé ou prática de 

qualquer uma das igrejas de Cristo, com toda a sua alteração 

como ajudantes uns dos outros, por meio de conselhos e 

recomendações”. 

 

As diferenças nas igrejas individuais “no ponto de 

comunhão” deveriam ser deixadas imperturbáveis; e as 

diferenças entre uma igreja e outra não podiam ser 

debatidas, “até que a regra que Cristo havia dado sobre o 

assunto (Mateus 18:15) fosse respondida pela primeira vez”. 

Até o conselho deles é considerado não vinculativo “a 

nenhuma igreja até que o consentimento dessa igreja seja 

obtido pela primeira vez, e eles concluem o mesmo entre si”. 

Além disso, “todas as coisas oferecidas por meio de 

conselhos e recomendações deveriam ser provadas pela 

Palavra de Deus, e as Escrituras (em particular) anexadas”. 

Os “breviados” da reunião deveriam ser transcritos e 

enviados a todas as igrejas em particular, com uma carta. 

Cada pessoa deveria apresentar à Assembleia sua carta de 

recomendação da igreja à qual pertencia, sem o 

consentimento geral da Assembleia. Depois que as cartas 

das várias igrejas foram lidas e a oração oferecida, a reunião 

foi encerrada (Goadby, Bye Paths of Baptist History, 203). 

 

Dessas reuniões, particulares e gerais, criadas e organizadas 

por Thomas Grantham, Thomas Collier, William Kiffin, 

Benjamin Keach e outros, cresceram, com acréscimos, 

subtrações e modificações, organizações Batistas. Eles 

assumiram sua forma peculiar devido à concepção 

fundamental de que cada igreja é um corpo independente, e 



sua conexão com outras igrejas da mesma fé e ordem, ou 

corpos gerais, era puramente opcional. Reconheceu-se que 

alguma forma de união e cooperação era desejável. A 

princípio, havia correntes de opinião cruzadas decorrentes 

do fato de que os Batistas, enquanto mantinham princípios 

democráticos, eram cidadãos de uma monarquia. Eles 

estavam sentindo a liberdade. É notável com o seu entorno, 

com experiência limitada, sob perseguição, que eles criaram 

um sistema de organizações que não apenas se tornou o 

baluarte da liberdade, mas também apresentou um método 

de cooperação e trabalho eficaz. 

 

Assume-se frequentemente que os Batistas gerais não 

incentivavam o apoio e a educação do ministério. A maioria 

dos ministros Batistas gerais tinha empregos seculares e 

ganhava a vida. Mas é verdade que eles tomaram medidas 

para apoiar e educar seu ministério. Joseph Hooke, um 

ancião entre eles nos últimos dias de Carlos II, diz sobre o 

aprendizado humano: 

 
Em nenhum lugar é dito na Palavra de Deus: “Seja um bispo 

um acadêmico, um retórico, um lógico, um graduado”; mas é 

dito: “Um bispo deve ser irrepreensível, como mordomo de 

Deus, vigilante, de bom comportamento, dado à hospitalidade, 

apto a ensinar, etc”. E quando os encontramos assim 

qualificados de acordo com a mente ou Deus, os escolhemos 

para o ministério, tenham eles sido criados ou não na 

Universidade. (...) Ninguém me engane, como se eu devesse 

desprezar o aprendizado humano, como alguns o fizeram com 

zelo apaixonado, por causa de seus abusos, e outros por 

ignorância ébrio, sendo eles mesmos estranhos. Não! Amo e 

honro o aprendizado humano e dou minha aprovação; apenas, 

eu não lhe teria atribuído mais do que é devido; nem, por 

qualquer meio, que deva ser preferido acima do aprendizado 

divino, mas apenas atendido como servo (Hooke, Necessary 

Apology, 58-62). 

 



A princípio, os ministros apenas recebiam despesas de 

viagem e, em seguida, geralmente na escala mais estreita. 

Posteriormente, em 1656, foi decretado que as igrejas 

deveriam custear as acusações de suas famílias. e “que 

nossos amados irmãos tenham dez xelins por semana para si 

e suas famílias”. Isso era para cobrir as próprias despesas de 

viagem e o custo da manutenção de suas famílias durante 

sua ausência (Goadby, 225). 

 

Francis Stanley, que trabalhou por muito tempo entre os 

Batistas gerais, “sem ser cobrado de ninguém”, fala de seu 

próprio conhecimento: 

 
Que alguns ministros haviam gasto a maior parte de sua 

substância externa no serviço das igrejas; alguns são todos; e 

alguns mais do que todos, muitos sendo reduzidos à reta 

afetante, seja para negligenciar a obra digna do Evangelho, ou 

para ser considerada pior do que os infiéis (1 Timóteo 5.8). 

 

Thomas Grantham assumiu o comando de Stanley e sugeriu 

gentilmente: 

 
Que as igrejas batizadas sejam exortadas a considerar que, 

embora outras tenham excedido, elas têm sido muito curtas, 

cuidando de seus ministros, que, embora geralmente com 

grande alegria os tenham servido livremente no Evangelho de 

Deus, ainda assim isso não justifica negligência das igrejas de 

seus deveres. E, além disso, o ministério se torna, por essa 

negligência, menos capaz de servi-los, sendo geralmente muito 

desviado pelos empregos mundanos daquele estudo e exercício 

sério da leitura que normalmente conduz muito ao progresso 

do Evangelho, na pregação mais ampla do mesmo. 

 

A Assembleia Geral deu uma guinada prática em 1704. As 

igrejas em Kent disseram à Assembleia que “estavam em 

condições de afundamento e definhamento”; e uma razão 



apontada foi “a falta de provisão para um ministério 

evangélico”. A Assembleia, portanto, aconselhou: 

 
Que pessoas capazes e talentosas sejam escolhidas e 

designadas para informar as igrejas em geral sobre o dever, de 

acordo com as Escrituras, de prever um ministério evangélico, 

e que os ministros sejam estritamente ordenados em suas 

respectivas igrejas a serem diligentes neste trabalho. 

 

Que toda congregação escolhe e nomeia uma pessoa, ou 

pessoas, para coletar ou reunir a seu critério, dinheiro que será 

dado para o uso acima mencionado, uma vez por mês ou 

sempre que for conveniente. 

 

Que todos esses dinheiros assim coletados sejam entregues nas 

mãos de um tesoureiro, ou tesoureiros, escolhidos pela 

Associação ou por outras igrejas distintas, conforme acharem 

conveniente; e que tal tesoureiro ou tesoureiros, mediante e 

com o consentimento e a direção da referida Associação, ou 

igrejas distintas, deve aplicar ou dispor dos referidos dinheiros 

para incentivar e apoiar um ministério do Evangelho, 

conforme mencionado, e para nenhum outro uso; e que as 

referidas coleções não impedem ou evita a elevação de um 

estoque a ser levado à Assembleia Geral, para os mensageiros 

ou ministros viajantes (Atas da Assembleia Geral, 1). 

 

Os Batistas particulares foram explícitos sobre esse assunto. 

Na primeira Assembleia Geral dos Batistas Particulares, em 

1689, é afirmado pelos pastores: 

 
Cabe às Igrejas a quem ministram, não apenas dar-lhes o 

devido respeito, mas também comunicar-lhes todas as suas 

coisas boas, de acordo com sua capacidade, para que possam 

ter um suprimento confortável, sem se enredarem em assuntos 

seculares; e isso é exigido pela Lei da Natureza e pela ordem 

expressa de nosso Senhor Jesus, que ordenou que os que 

pregam o Evangelho vivam do Evangelho. 

 



Eles forneceram um fundo que deveria ser dedicado aos 

seguintes propósitos: 

 
Ajudar as igrejas mais fracas na manutenção de seus ministros, 

para que eles (os ministros) possam se dedicar inteiramente à 

pregação do Evangelho. 

 

Enviar ministros ordenados, ou pelo menos solenemente 

chamados para pregar, tanto na cidade quanto no país, onde o 

Evangelho tem ou não foi pregado, e visitar as igrejas. 

 

Tais ministros deveriam ser selecionados por pelo menos 

duas igrejas em Londres ou no país. O fundo foi ainda 

dedicado a: 

 
Ajude os membros encontrados em qualquer igreja que esteja 

disposta a estudar, tenha um presente convidativo e tenha bons 

fundamentos para obter o conhecimento e a compreensão dos 

idiomas, latim, Grego e hebraico. 

 

Ao responder a várias perguntas, afirmou-se que era uma 

vantagem inquestionável: 

 
Para que nossos irmãos agora no ministério obtenham um 

conhecimento competente das línguas hebraica, Grega e latina, 

para que possam ser os mais capazes de defender a verdade 

contra os opositores. 

 

Os Batistas já haviam antecipado a ação da Assembleia 

Batista Particular em 1689. Muitos de seus ministros haviam 

sido educados nas grandes universidades de Oxford e 

Cambridge. Em 1675, os ministros Batistas de Londres 

convidaram seus irmãos em todo o país a se encontrarem na 

metrópole em maio seguinte, com o objetivo de formar “um 

plano para prover um ministério ordenado e permanente que 

pudesse dedicar-se à leitura e estudar e, assim, tornar-se 

ministros capazes do Novo Testamento”. 



Quatro anos depois, ou em 1679, Edward Terrell, que era 

ancião da Igreja Broadmead, Bristol, executou uma ação de 

propriedade considerável, confiando no pastor daquela 

igreja, nas seguintes condições: 

 
Desde que ele seja um homem santo, bem versado nas línguas 

Grega e hebraica, nas quais as Escrituras foram originalmente 

escritas; e dedicar três tardes da semana à instrução de 

qualquer número de jovens estudantes, que não exceda doze, 

que podem ser recomendados pelas igrejas, no conhecimento 

das línguas originais e de outras literaturas (Ivimey, History of 

the English Baptists, II 389). 

 

Esse fundo ficou disponível em 1717 e, desde aquela data, o 

Bristol College, a mais antiga das instituições Batistas de 

ensino da Inglaterra, teve uma carreira honrosa. 

 

Após a formação da Nova Conexão dos Batistas Gerais, em 

6 de junho de 1770, foram tomadas medidas para organizar 

uma academia. Um manuscrito encontrado entre os papéis 

de Dan. Taylor, com data de 1779, tem direito a um plano 

para auxiliar nos estudos de pregadores. O escritor 

acrescenta: “O projeto obteve crédito e reputação 

anualmente, desde que foi iniciado por um irmão cego pobre 

na igreja de Wadsworth e em mim. À medida que as igrejas 

aumentavam em número e respeitabilidade, a necessidade de 

tal instituição se tornou mais aparente. O assunto, portanto, 

tornou-se o tópico frequente de conversas entre indivíduos e 

em ocasiões públicas.A Associação de Boston, em 1796, 

recomendou às igrejas que adotassem medidas para facilitar 

o projeto e abrissem assinaturas para esse fim. Esta 

recomendação preparou as igrejas para a consideração do 

assunto na associação que se seguiu. Nessa reunião, foram 

estabelecidos fundos e os livros foram abertos para 

assinaturas. Em janeiro de 1798, uma academia foi aberta 



sob a superintendência de Dan. Taylor em Mile End, 

Londres”. 

 

É assim manifesto que tanto os Batistas gerais quanto os 

particulares da Inglaterra promoveram a educação. Eles 

diferiam em métodos, detalhes e ideais; mas eles não 

diferiram em relação à necessidade de educação. A principal 

e, a princípio, a única razão para promover escolas entre os 

Batistas ingleses, era a educação do ministério. A insistência 

deles era que um ministro deveria ser um homem instruído. 

Além disso, foi determinado que essa educação deveria 

incluir um conhecimento de latim, Grego e hebraico. 

 

As primeiras confissões de ambas as seções dos Batistas 

reconheceram apenas dois oficiais nas igrejas — ministros e 

diáconos. A Confissão de Fé de certos ingleses, residentes 

em Amsterdã, continha, no artigo 76, a seguinte declaração: 

 
Que Cristo estabeleceu em sua igreja exterior dois tipos de 

ministros: alguns que são chamados de pastores, mestres ou 

anciãos, que administram na palavra e nos sacramentos, e 

outros que são chamados de Diáconos, homens e mulheres: 

cujo ministério é, sirva mesas e lave os pés dos santos (Atos 

6:2-4; Filipenses 1:1; 1 Timóteo 3:2,3, 8,11; cap. 5). 

 

A Confissão de Londres, Artigo XXXVI., Diz: 

 
Sendo assim felizes, toda Igreja tem o poder que lhes é dado 

por Cristo para seu bem-estar, para escolherem a si mesmas, 

encontrarem pessoas no ofício de Pastores, Professores, 

Anciãos, Diáconos, sendo qualificados de acordo com a 

Palavra, como aqueles que Cristo designou em seu Testamento 

para alimentar, governar, servir e edificar sua Igreja, e que 

nenhum outro tem poder para impô-los, seja este ou qualquer 

outro. 

 



Em muitas igrejas, dois ou mesmo quatro ministros estavam 

associados. De fato, uma pluralidade de pastores era muito 

comum entre os Batistas gerais e particulares na época dos 

Stuarts. quando uma união assim era formada entre um 

presbítero e uma igreja, era considerada indissolúvel como o 

casamento, e apenas para ser cortada pela morte ou pela 

apostasia do pregador. A seguinte resolução foi aprovada na 

Associação Batista Geral de Lincolnshire em 1696: 

 
Que não há nada que possamos justificar com justificativa que 

justifique um ancião a abandonar seu povo; nem qualquer 

ancião que se afastou de seu próprio povo pode ser 

estabelecido como ancião em detrimento de outro povo em 

outro lugar (Goadby, 224). 

 

Um ancião pode ser deslocado de uma igreja por conta de 

uma vida errada ou de um ensino falso. A esposa do ancião 

também deve ser membro da igreja. A igreja olhou para os 

rapazes com dons apropriados e frequentemente organizava 

reuniões onde eles podiam exercitar seus dons para pregar. 

 

Os diáconos eram “ajudas no governo” e deviam ajudar no 

desenvolvimento espiritual da igreja e cuidar dos pobres. 

Essa foi a declaração de Grantham (Christianimus 

Primitivus, 126). Muitos das igrejas tinham diáconos. A 

Igreja de Broadmead, em 1678-9, elegeu quatro irmãs 

viúvas como diaconisas (Broadmead Records, 187, 188). 

 

Grantham reivindicou “as igrejas batizadas” “a única 

verdadeira ordenação”, tanto de bispos quanto de diáconos; 

já que “eles só têm o verdadeiro batismo”; e “eles só têm a 

devida eleição de oficiais”; eles só têm “a verdadeira forma 

ou ordem, de ordenação”. O direito do povo de eleger seus 

oficiais, diz ele, foi invadido “por grandes personagens e 

magistrados” e “pelos ricos e fortes”. Mas 

 



Agora esse privilégio é restaurado e mantido na igrejas 

batizadas, onde ninguém é eleito mensageiro, bispo ou 

diácono, sem a livre escolha da irmandade onde essas eleições 

são realizadas. E depois dessa eleição de pessoas de 

integridade conhecida e capacidade competente, passamos à 

ordenação, com jejum e oração, e a imposição de mãos, todas 

as práticas apostólicas observadas religiosamente nas igrejas 

batizadas, sem adjuntos ou cerimônias planejadas próprias ou 

de terceiros (Grantham, 129). 

 

A disciplina das igrejas era rigorosa e persistente. “Sua 

conduta geral”, diz Goadby, “sua vida doméstica, seus 

negócios, suas conexões com a sociedade civil, suas 

recreações e até seus trajes eram considerados assuntos 

legítimos para a supervisão mais estrita”. Eles precisavam 

ser estritamente ortodoxos. Um exemplo pertinente é o de 

um homem que fora tesoureiro da Assembleia Geral e 

expulso da Igreja Petty France, em Londres. A conta é a 

seguinte: 

 
Robert Eristow foi rejeitado e expulso da comunhão, depois de 

muita paciência exercida em relação a ele, e esforços árduos 

costumavam recuperá-lo dos erros perigosos em que ele caíra; 

isto é, a renúncia à doutrina da Trindade, e particularmente à 

divindade de Cristo, e ao Espírito Santo, e assim enraizando os 

próprios fundamentos da religião cristã. 

 

Um certo Sr. Irigello, um dos primeiros pastores da Igreja 

Broadmead, Bristol, “ofendeu diversos membros de sua 

congregação com suas roupas ostentadoras; pois ele, sendo 

uma pessoa magra, livre e esbelta, foi muito cuidadoso e 

dispendioso, e começou a exceder em algumas vestes que 

não se tornaram o Evangelho, muito arrenda um ministro de 

Cristo”. Ele foi tratado de acordo. Um ministro John Bowes 

participou de um jogo de bola a pé, que foi considerado “um 

grande mal” e, portanto, foi tratado pela igreja. Isso não 

encerrou o assunto. Os irmãos resolveram: 



Houve algum debate sobre o fato de que, vendo ele desonrar o 

Senhor: primeiro, entristeceu o povo de Deus; em terceiro 

lugar, dada a grande oportunidade para os adversários falarem 

com reprovação, ele não deve sofrer para pregar, até que 

apareçam mais frutos para o arrependimento. 

 

A Assembleia Geral dos Batistas Particulares, 1689, 

respondeu à pergunta: “Se não era necessário tomar nota dos 

excessos que foram encontrados em seus membros, homens 

e mulheres, com relação ao seu vestuário” afirmativamente. 

A resposta sóbria deles foi: 

 
É uma pena que os homens usem cabelos compridos, perucas 

longas e, principalmente, ministros (1 Coríntioa 11:14), ou 

roupas estranhas. Que o Senhor repreenda as filhas de Sião por 

sua bravura, arrogância e orgulho de seus trajes, andando com 

pescoços esticados, olhos desonestos, picando à medida que 

avançam (Isaías 3:16). como se tivessem feito altura, como se 

observa de seus pescoços esticados; embora alguns desses 

tempos pareçam, pelos vestidos altos superá-los a esse 

respeito. 

 

Grande ênfase foi colocada no casamento “na sociedade”. 

Uma reunião solene foi realizada na Igreja de Cambridge, 

em 1655, para determinar uma resposta à pergunta: “Se é ou 

não lícito qualquer membro da congregação se casar com 

alguém fora da congregação?” A pergunta provocou debate, 

mas a igreja aderiu à resposta de que “não era”. 

 

Os registros das igrejas daqueles tempos contêm todos os 

tipos de acusações preferidas contra os membros. Alguns 

deles eram “por espancar a esposa”, embriaguez, não 

cumprir uma promessa, não dizer a verdade, “pedir dinheiro 

emprestado e não fazer nenhum sinal de pagá-lo 

novamente”, “punição e ociosidade”. 

 



Dr. Wall elogia sua disciplina da maneira mais alta. Isso é 

ainda mais elogioso quando sua conhecida antipatia pelos 

Batistas é levada em consideração. Ele diz: 

 
Eles têm o seu jeito de ajustar as diferenças que surgem entre 

si por conta de ofensas, quotas ou outras questões monetárias; 

que recito como digno de imitação. Se algum deles faz mal a 

outro, ou se recusa a fazer ou a pagar o que é equitativo em 

qualquer caso; se ele não for levado à razão por uma discussão 

particular sobre o assunto, nem pelo veredicto de dois ou três 

vizinhos acrescentados; o autor apresenta o caso perante a 

congregação, quando eles e seus anciãos são reunidos na 

natureza de uma sacristia. E em casos difíceis, existe um apelo 

de uma congregação em particular, para uma reunião mais 

ampla de sua igreja sob um mensageiro. E aquele dos dois que 

não resistirá à determinação final da Assembleia pelo uso 

indicado, não é mais reconhecido pelo resto como irmão. 

E isso está muito de acordo com a direção de nosso Salvador e 

Paulo em tais casos; por isso me disseram que tem um bom 

efeito impedir a abundância de ações judiciais e acabar com 

muitas brigas; muito poucos deles se oferecem para resistir ao 

veredicto geral e à opinião de todos os seus irmãos. E não há 

razão para duvidar, mas que um curso semelhante teria, se 

fosse posto em prática, teria um efeito igualmente bom entre 

outras sociedades de Cristãos. 

 

A disciplina (de renunciar à irmandade) que eles usam contra a 

comunhão que se sabe ser culpada de qualquer imoralidade, 

como é um escândalo para a profissão cristã de uma vida 

sóbria e piedosa; para qual cuidado de seus membros não há 

homem senão elogiá-los (Wall, História do Batismo Infantil, I. 

560). 

 

Por um período, a imposição de mãos sobre os batizados, 

jejuando como um dever religioso, lavando os pés dos 

discípulos e ungindo os enfermos, foi praticada em algumas 

congregações. Era seu costume na eleição de oficiais, 



pastores e diáconos, lançar sortes. Os serviços de casamento 

e funeral eram de caráter mais simples. 

 

Os Batistas estavam muito divididos no assunto de cantar. 

Eles não eram totalmente um povo sem música. Eles se 

opunham às “composições humanas”, e o rigor de suas 

idéias sobre a afiliação à igreja causava relutância em ter 

canto congregacional. Mas o canto prevaleceu lentamente 

nas congregações. Benjamin Keach introduziu o canto em 

sua igreja em Horselydown. Isaac Marlow ficou muito 

angustiado e publicou, em 1690, um Discurso sobre (contra) 

o canto. Com muita seriedade e sobriedade, Kach, sua foto 

indicaria, que ele não tinha senso de humor, responde 

Marlow. Ele diz que existem vários tipos de vozes; "ou seja, 

 
(1) um ruído de língua da língua; 
(2) um ruído de choro; 

(3) uma voz de pregação ou ruído feito dessa maneira; 

(4) um ruído de oração ou louvor; e 

(5) por fim, um voz cantando."  

 

“Todos estes são distintos um do outro. Cantar não é um 

simples canto do coração, ou canto mental; mas uma 

modulação musical melodiosa ou afinação da voz. Cantar é 

um dever realizado sempre com a voz e não pode ser feito 

sem a língua” (Keach, Violação Reparada na Adoração de 

Deus; ou, Salmos, Hinos e Cânticos Espirituais, provou ser 

uma santa ordenança de Jesus Cristo). Foi uma longa 

discussão sobre canto, mas o canto logo se tornou um 

costume em todas as igrejas Batistas. 

 

  



LIVROS PARA LEITURA E REFERÊNCIAS 

ADICIONAIS: 

 

As obras de Andrew Fuller, John Gill, John Rippon, John 

Foster, Abraham Booth, Charles H. Spurgeon, Alexander 

Maclaren, etc., etc. 



  



CAPÍTULO XX 

 

AS REALIZAÇÕES DOS BATISTAS INGLESES 

 
Oportunidade De Crescimento — Robert Baillie — Thomas Edwards — 

Daniel Featley — Um Epítome Do Período — William R. Williams — 

As Altas Realizações Dos Batistas — Dr. Hawes – Mackintosh — Hugh 

Price Hughes — Chalmers — O Preço Da Liberdade Humana — 

Perseguições — Um Ato Do Parlamento — A "Lei Da Mordaça" — A 

Crueldade Do Batismo Infantil — Oliver Cromwell  — Pregadores 

Batista de Destaque Na Prisão — Cromwell Lança Sua Influência 

Contra Os Batistas — Liberdade De Consciência — Confissão Dos 

Batistas Particulares — Dos Batistas Em Geral — John Milton — John 

Bunyan — William Kiffin — James II. — William E Mary — Os 

Batistas Trouxeram A Liberdade De Consciência John Locke — Preço 

— Charles Butler — Herbert S. Skeats — Phillip Schaff — Um Tempo 

De Paralisia — Antinomianismo — John Gill — John Rippon — 

Publicações Batista — Abraham Booth — John Howard — Andrew 

Full — Calvinismo Moderado — O Movimento Missionário - William 

Carey — Joseph Hughes e a Sociedade Bíblica — Escolas Dominicais 

— Robert Raikes — W. Fox a Relação — Dos Batistas Aos Jovens - 

Regents Park College — Grandes Autores e Pregadores Capazes — 

Escritores De Hinos 

 

 Os tempos difíceis das guerras civis deram aos Batistas a 

oportunidade de fazer um grande crescimento. Isto é 

afirmado por todas as partes. Robert Baillie, que era um 

inimigo para eles, diz: 

 
Sob a sombra da independência, eles ergueram suas cabeças e 

aumentaram seu número acima de todas as seitas da terra. Eles 

têm quarenta e seis igrejas em Londres e arredores: são 

pessoas que gostam muito de liberdade religiosa e não querem 

ser sujeitas ao julgamento de qualquer outra pessoa. 

 

Thomas Edwards diz, em 1646, que os Anabatistas 

defendem “a tolerância de todas as religiões e adoração”. 

Ele diz: 

 



“Eles cresceram para muitos milhares na cidade e no país”, 

“mantêm reuniões abertas no coração da cidade” e que 

“aumentam e crescem diariamente”, mesmo enquanto o 

Parlamento está em sessão (Edwards, Gangraena, I. Epedic 

Dedicatória). 

 

O Dr. Featley, seu oponente, os acusa de manter as seguintes 

opiniões: 

 
Que é a vontade e o comando de Deus que, desde a vinda de 

seu Filho, o Senhor Jesus, seja concedida a todos os homens 

em todas as nações e países uma permissão das mais 

consciências e cultos pagãos, Judeus, turcos ou anticristãos; 

que os Estados Civis com seus Oficiais de Justiça não são 

Governadores ou Defensores do estado espiritual e Cristão e 

de culto. Que a doutrina da Perseguição em caso de 

Consciência (mantida por Calvin, Beta, Cotton e pelos 

Ministros das Igrejas da Nova Inglaterra) é culpado pelo 

sangue das almas que clamam por vingança sob o Altar 

(Featley, The Dippers Dipt. The Epistle Dedicatory). 

 

Na margem, ele continua seu pedido: 

 
Que o Parlamento interromperá todos os procedimentos contra 

eles e, no futuro, providenciará que as congregações 

particulares e privadas como públicas possam ter proteção 

pública, que todas as estatuetas contra os separatistas sejam 

revistas e revogadas; que a Presse possa se libertar de qualquer 

homem que não escreva nada escandaloso ou perigoso para o 

Estado; e este Parlamento se mostre um Pai amoroso para todo 

tipo de homem de bem, respeitando a todos e, assim, 

convidando a todos uma assistência e um carinho iguais. 

 

Um oficial insatisfeito escreveu a Cromwell: 

 
Eles não encheram suas cidades, suas metrópole, suas 

províncias, suas ilhas, seus castelos, suas marinhas, suas 



tendas, seus exércitos, suas cortes? Seu próprio conselho não é 

livre; apenas deixamos seus templos para você adorar. 

 

Tão fortemente estavam apegados à liberdade que, quando 

Cromwell se tornou protetor, e sugeriu sua intenção de 

remover todos os Batistas de seu exército, um dos oficiais, 

um Batista, disse-lhe: 

 
Oro para que não se engane, nem que os sacerdotes o 

enganem, pois os Batistas são homens que não serão 

embaralhados do seu direito de primogenitura como pessoas 

nascidas livres da Inglaterra (Baptist Magazine, XXXV. 295, 

1843 D.C.). 

 

Provavelmente, o melhor epítome que apareceu neste 

período foi escrito pelo Dr. William R. Williams, de Nova 

York. Ele diz: 

 
Para os Batistas, então, a era ... é memorável. O período da 

Commonwealth e do Protectorate foi o período em que nossos 

sentimentos distintos, até agora os tesouros escondidos de 

alguns confessores solitários, se tornaram propriedade do 

povo. Durante anos cansados, foram mantidos por alguns em 

profunda aposentadoria e sob o perigo de suas vidas; agora 

eles começaram a trabalhar rapidamente e abertamente nas 

massas da sociedade. O exército que venceu por Cromwell 

suas “misericórdias da coroa”, como ele chamou de 

esplêndidas vitórias que asseguravam o poder do Parlamento, 

ficou profundamente tingido com nossos pontos de vista sobre 

a fé e a ordem cristã. Eles não eram, como os corpos militares 

costumam ser, um bando de mercenários, as varreduras da 

sociedade, recolhidas da cervejaria e do canil, ou arrancado da 

prisão e devido à forca; mas eles eram compostos 

principalmente de substanciais yeomanry, homens que 

entraram nas fileiras por princípio, e não por lucro, e cujo 

principal motivo de alistamento foi o de acreditarem que a 

disputa iminente era pela verdade religiosa e pelas liberdades 

nacionais, uma guerra no sentido mais estrito pro aris et focis. 



O próprio Clarendon permite sua superioridade, em moral e 

caráter, às forças monarquistas. Nesse exército, muitos oficiais 

estavam acostumados a pregar; e tanto os comandantes quanto 

os soldados estavam continuamente ocupados na pesquisa das 

Escrituras, nas orações e nas conferências Cristãs. O resultado 

dos estudos bíblicos e da livre comunhão desses homens 

intrépidos e de princípios elevados foi que eles se tornaram, 

em grande parte deles, Batistas. Quanto ao seu caráter, o 

esplêndido elogio que conquistaram de Milton pode 

contrabalançar as grossas caricaturas de poetas e romancistas, 

que os viram menos de perto e não gostaram muito da piedade, 

para julgar desapaixonadamente seus méritos. 

 

O major-general Harrison, um de seus líderes mais ilustres, era 

Batista. Ele foi por muito tempo o amigo íntimo de Cromwell; 

e ficou alienado dele apenas ao descobrir que o Protetor 

buscava o triunfo, não tanto por princípio, como por seu 

engrandecimento pessoal. Favorável à liberdade e inacessível a 

promessas lisonjeiras de poder, ele se tornou objeto de suspeita 

de Cromwell, que o jogou várias vezes na prisão. No retorno 

dos Stuarts, sua participação na morte de Carlos I, entre cujos 

juízes ele se sentou, levou-o ao cadafalso, onde seu porte 

galante e seu piedoso triunfo formaram um fim não 

inadequado à carreira que ele havia executado. Outros dos 

juízes do rei e dos eminentes oficiais do exército pertenciam à 

mesma comunhão. Alguns desses simpatizam apenas, é 

verdade, com suas visões de liberdade, e parece não ter 

abraçado seus sentimentos religiosos. Entre essa classe estava 

Ludlow, major-general de Cromwell, um republicano ardente 

e que, sendo um dos regicidas, procurou um refúgio, onde 

terminou seus dias, na Suíça. Ele foi considerado o chefe, ao 

mesmo tempo, do partido Batista na Irlanda. Esse era o 

interesse deles, que Barter reclama, que muitos dos soldados 

daquele reino se tornaram Batistas, como o caminho para a 

preferência. (Orme, I. 135). O chanceler da Irlanda sob 

Cromwell também era do nosso corpo; Lilburne, um dos 

coronéis de Cromwell, e irmão do inquieto e impraticável John 

Lilburne, também era o número deles. Overton, o amigo de 

Milton, a quem Cromwell em 1651 deixou em segundo no 



comando da Escócia, também foi classificado como atuando 

com eles, como também Okey e Alured. Coronel Mason, 

governador de Jersey, pertencia aos Batistas e ainda outros 

oficiais de Cromwell. Penn, um dos almirantes da marinha 

inglesa, mas agora mais conhecido como o pai do célebre 

Quaker, era Batista. De fato, na própria família de Cromwell, a 

influência deles era formidável; Fleetwood, um de seus 

generais e genro, foi acusado de se apoiar demais em seus 

interesses como partido político. A matrona inglesa, cujas 

memórias formam uma das narrativas mais deliciosas da época 

agitada, e que, em seu próprio caráter, apresentou um dos mais 

belos exemplares da feminilidade cristã, Lucy Hutchinson, um 

nome de amor e admiração onde quer que seja conhecida, 

tornou-se Batista. Ela o fez, juntamente com o marido, um dos 

juízes de Charles I. e o governador do castelo de Nottingham 

para o Parlamento, a partir da leitura das Escrituras. De 

posição inferior na sociedade, pois Hutchinson era parente dos 

Byrons de Newstead, a família de onde surgiu o célebre poeta, 

seus talentos e patriotismo, e graças Cristãs e virtudes 

domésticas, lançam em torno desse par o brilho de uma 

nobreza mais alta do que os arautos podem conferir e uma 

dignidade, comparada com a qual o esplendor da realeza e as 

armadilhas da vitória são realmente pobres. 

 

O ministério de nossa denominação compreendia também 

homens de alto caráter; alguns, infelizmente, mas muito 

ocupados com os conflitos políticos da época, mas outros cujo 

aprendizado e talento foram exercidos mais exclusivamente 

em seu trabalho apropriado. Tombes, os antagonistas de 

Baxter, Bampfield, Gosnold, Knollys, Denne e Jessey, todos 

os pregadores Batistas haviam realizado ordens sacerdotais na 

igreja estabelecida em inglês; Gosnold sendo um dos ministros 

mais populares de Londres, com uma congregação de 3.000; e 

Jessey, um Cristão cujas aquisições e talentos, piedade e 

liberalidade lhe renderam respeito geral. Kiffin, um 

comerciante cuja riqueza e a excelência de seu caráter 

particular lhe haviam influenciado os comerciantes 

principescos de Londres e o apresentou à corte dos Stuarts, era 

pastor de uma igreja Batista naquela cidade. Cox, Baxter diz 



que outro de nossos ministros, neste momento, era filho de um 

bispo; e Collins, outro pastor entre nós, em sua juventude fora 

aluno de Busby. De Veil, um convertido do judaísmo, que 

tanto na igreja Romana da França quanto na igreja episcopal 

da Inglaterra foi considerado com muito respeito e, na 

primeira, foi aplaudido por ninguém menos que o eloquente e 

Bossuet poderoso, tornou-se um pregador Batista, e fechou sua 

vida e trabalhos no seio de nossa comunhão. Dell, capelão de 

Lord Fairfax, e que era, até a Restauração, chefe de uma das 

faculdades da Universidade de Cambridge, também um 

ministro Batista. Embora eles considerassem a literatura 

nenhuma preparação indispensável para o ministério (nem a 

igreja dos primeiros seis séculos), os Batistas de Cromwell e 

os Stuarts, não eram destituídos de homens instruídos. Fora 

dos limites da Inglaterra, Vavasor Powell, o Batista, estava 

evangelizando o País de Gales com um destemor e atividade 

que lhe renderam, às vezes, o título de seu apóstolo; e, em 

nossas próprias margens, Roger Williams, outro Batista, estava 

fundando Rhode Island, dando a grande doutrina da liberdade 

religiosa, um tipo visível. Nossos sentimentos também 

estavam conquistando deferência de mentes que não foram 

convertidas em nossos pontos de vista. Milton, com uma 

heresia a ser depreciada e lamentada, adotou mais plenamente 

nossos princípios de batismo. Jeremy Taylor, um nome de 

gênio afim, em uma obra que ele pretendia, mas como um 

pedido de desculpas da tolerância, declarou tão fortemente os 

argumentos para nossas visões distintas, de que custou a si e 

aos membros do seu partido muito trabalho para neutralizar a 

influência dos raciocínios; enquanto Barlow, depois também 

bispo, e celebrado por sua participação na libertação de 

Bunyan, endereçou a Tombes uma carta fortemente em favor 

de nossas peculiaridades. Tal progresso na reputação e 

influência não foi observado sem ciúmes. Baxter lamenta que 

aqueles que, a princípio, eram poucos na cidade e no exército, 

haviam crescido em dois ou três anos em uma multidão 

(Works, xx. 297) e afirma que haviam chegado ao poder até o 

momento para procurar pelo domínio e esperar, muitos deles, 

que os santos batizados julguem o mundo e o milênio para 

alguns. E Baillie, um comissário da Escócia para a Assembleia 



de Westminster, um homem de bom senso, e o ardor de cuja 

piedade não pode ser questionada, embora ele fosse um 

sectário amargo, reclamou que os Batistas estavam crescendo 

mais rapidamente do que qualquer seita na terra; enquanto o 

diário de Lightfoot dos procedimentos da mesma Assembleia 

prova que queixas semelhantes foram apresentadas perante 

esse venerável órgão. 

 

Alguns naturalmente, como na história dos primeiros Cristãos, 

seriam atraídos por uma seita em ascensão, que eram homens 

sem princípios. Dizem que lorde Howard, o traidor do patriota 

Russell, esteve em um período de seu curso inconstante e 

imprudente, um pregador Batista. Outro cujo caráter exato é 

difícil de determinar, perverso, como os preconceitos 

monarquistas, até mesmo seu nome para fins de ridículo, 

Barebones, o presidente do parlamento de Cromwell, é 

considerado pregador Batista em Londres. Outros, novamente, 

do corpo eram tingidos de extravagâncias; alguns se uniram a 

outros Cristãos da época na expectativa confiante do que 

chamaram de Quinta Monarquia, o reinado pessoal de Cristo 

na terra. Nas mudanças do dia, e eles foram muitos e 

maravilhosos, eles viram os sinais de Cristo na rápida 

abordagem de fundar um império universal, seguindo o 

caminho das quatro grandes monarquias da visão do profeta. É 

para o crédito de Bunyan, que ele discerniu e denunciou o 

erro. Então, como em todas as épocas da igreja, era muito 

comum que os intérpretes de profecia se tornassem profetas. 

Outros, novamente, foram movidos de sua firmeza pelo 

quakerismo, que então iniciou seu curso; enquanto outros 

adotaram os pontos de vista dos Buscadores, um partido que 

negava a existência de qualquer igreja pura e verdadeira, e 

aguardavam seu estabelecimento ainda por vir. Nessa classe de 

religiosos, estava o mais jovem Sir Henry Vane, o ilustre 

patriota e estadista tão lindamente panegerizado em um soneto 

de Milton, e de seus talentos temidos tanto por Cromwell e os 

Stuarts quanto pelo amigo de Roger Williams. O fundador de 

Rhode Island parece, mais tarde, ter absorvido visões 

semelhantes. 

 



No entanto, com todas essas desvantagens misturadas, e são 

apenas heresias e escândalos que marcaram os primeiros e 

mais puros tempos do Cristianismo, essa era em nossa história 

é aquela para a qual podemos nos voltar com gratidão devota e 

Deus abençoes nossos pais. Na literatura, é uma honra 

suficiente que os dois grandes homens tenham demonstrado, 

além de qualquer comparação, o gênio mais criativo naquela 

época da literatura inglesa, Milton e Bunyan. Na causa da 

religião e da liberdade política, foi muito trabalho da nossa 

comunidade trabalhar, ainda que menos eficazmente porque o 

fizeram obscuramente, com Keach, condenado ao pelourinho 

ou, como Delaune, perecendo na masmorra. As opiniões, 

quanto à liberdade religiosa, então professadas por nossas 

igrejas, não foram apenas denunciadas pelos estadistas como 

rebelião, mas pelos túmulos divinos como a heresia mais 

temerosa. Através do mal e do bom relato, eles perseveraram, 

até que o que os revestia de oblíquo se tornou, nas mãos de 

estudiosos posteriores e escritores mais praticados, como 

Locke, um distintivo de honra e um diadema de glória. 

Tampouco se deve esquecer que essas visões não estavam com 

eles, como em alguns outros, professados no tempo da 

perseguição e praticamente retraídos quando o poder foi 

conquistado. Esse foi, infelizmente, o curso de nomes não 

menos ilustres do que Stillingifeet e Taylor. Mas o dia de 

prosperidade e influência política foi, com nossas igrejas, o dia 

de sua mais sincera disseminação no armazenamento das 

liberdades decadentes da Inglaterra e na infusão de novo vigor 

e liberalidade na constituição daquele país, ainda não é 

geralmente reconhecido. É escasso mesmo conhecido. O 

partido dominante na igreja e no estado, na Restauração, 

tornou-se os historiadores; e “quando o homem, e não o leão, 

era assim o pintor”, era fácil prever com que grupo todas as 

virtudes, todos os talentos e todos os triunfos seriam 

encontrados. Quando nossos princípios tiverem conquistado 

um caminho para uma aceitação mais geral, a participação dos 

Batistas nas realizações daquele dia será desinteressada, como 

muitas outras verdades esquecidas, das ruínas da história. 

Acreditamos, então, que, embora a escória, como a que ligou 

as igrejas mais puras nas melhores eras, possa ter sido 



encontrada em algumas de nossas denominações, o corpo 

ainda era composto de Cristãos puros e escriturísticos, que 

contendiam virilmente, alguns com sofrimentos amargos, 

pelos direitos da consciência, e a verdade como é em Jesus; 

que para eles a liberdade inglesa tem uma dívida que nunca 

reconheceu; e que, entre eles, a liberdade cristã encontrou seus 

primeiros e mais fortes, mais consistentes e mais 

desinteressados defensores. Se eles tivessem continuado a 

subir as alturas da influência política, talvez tivesse sido 

desastroso para seus interesses espirituais; pois quando os 

discípulos de Cristo desfrutaram por muito tempo do poder da 

prosperidade, sem alguma deterioração de suas graças? Aquele 

que, como podemos esperar, os amou com um amor eterno, e 

cuidou de seu bem-estar com um cuidado insone, jogou-os de 

volta, nas convulsões subsequentes da época, para as obscuras 

estações humildes da vida, porque em tais cenas, ele próprio 

adorara andar, e nesses caminhos aposentados sempre 

costumava liderar seu rebanho (Life and Times of Baxter. The 

Christian Review, VIII. 5-11. March, 1843). 

 

É geralmente admitido que esses Batistas possuíam as mais 

altas realizações e o caráter mais elevado. As opiniões de 

algumas autoridades competentes, e certamente não foram 

prejudicadas em favor dos Batistas, são citadas aqui. Dr. 

Hawes diz: 

 
Quem quer que avalie adequadamente as doutrinas e práticas 

dos Batistas, deve atribuir-lhes um lugar entre os fiéis, apesar 

de suas visões do batismo. Em todas as outras coisas, eles 

estão unidos com seus irmãos reformadores. Eles são 

exemplares em seu zelo pela salvação de almas e exibem 

espécimes respeitáveis daqueles que seguem a Cristo como 

exemplo. 

 

O historiador Mackintosh diz: 

 
Os Batistas são um corpo simples e piedoso de homens, 

geralmente iletrados, desagradáveis a todas as outras seitas por 



rejeitarem o batismo infantil, como não determinado pelo 

Novo Testamento, nem consistente com a razão. Estes 

sofreram mais do que qualquer outra persuasão sob Carlos II. 

Eles professavam publicamente os princípios da liberdade 

religiosa (Mackintosh, cap. VI. 167). 

 

Alguns anos atrás, Hugh Price Hughes, o principal pregador 

metodista da Inglaterra, disse: 

 
Afirmo com pleno senso de responsabilidade, que acredito que 

a grande batalha do século XX será a luta final entre a 

Sociedade Jesuíta na plena posse da autoridade de Roma e a 

consciência humana individual; e quando, como Oliver 

Cromwell, olho em volta para ver onde encontrarei Ironsides, 

que reivindicará os direitos da consciência humana, meus 

olhos voltam-se para os Batistas. A bigorna na qual o martelo 

jesuíta se desfaz é a consciência Batista. Eu gostaria que todo 

o mundo passasse a consciência Batista contra os jesuítas. 

 

Uma outra citação será dada neste local. É do célebre Dr. 

Chalmers. Ele diz: 

 
Nunca se esqueça dos Batistas particulares da Inglaterra, que 

eles formam a denominação de Fuller e Carey e Ryland e Hall 

e Foster; que eles se originaram entre a maior de todas as 

empresas missionárias; que eles enriqueceram a literatura 

cristã de nosso país com a autoria da piedade mais exaltada, 

bem como do primeiro talento e da primeira eloquência; que 

eles travaram uma guerra muito nobre e bem-sucedida com a 

hidra do antinomianismo; que talvez não exista uma 

comunidade mais intelectual de ministros em nossa ilha, ou 

que tenham apresentado ao seu número uma quantidade maior 

de poder mental e atividade mental na defesa e ilustração de 

nossa fé comum; e, o que é melhor do que todos os triunfos do 

gênio ou do entendimento, que, por seu zelo, fidelidade e 

trabalho pastoral, entre as congregações que eles criaram, 

fizeram mais para encher as listas de genuíno discipulado nos 

caminhos da sociedade privada - e, assim, defender e estender 



o cristianismo vivo de nossa nação (Chalmers, Palestras sobre 

Romanos, 76). 

 

O preço da liberdade humana na Inglaterra era o sangue dos 

Batistas. Eles sempre defenderam a liberdade da alma. Eles 

lutaram por sangue e fogo. No início das guerras civis, a 

animosidade contra os Batistas era muito grande. Edwards, 

que representou de maneira justa a hostilidade daqueles 

tempos contra os Batistas, diz: 

 
Declaro-me aqui que gostaria de haver uma disputa pública, 

mesmo no que se refere ao pedobatismo e ao mergulho, entre 

alguns ou os Anabatistas e alguns de nossos ministros; e se eu 

tivesse interesse nas Casas em prevalecer para obtê-lo (que eu 

não falo para presumir tal poder, sendo tão fraco e fraco como 

um homem), essa deveria ser uma das primeiras Petições que 

eu apresentaria às Casas Honoráveis para uma Disputa 

pública, como aconteceu em Zurick, a saber, que ambas as 

Casas dariam permissão aos Anabatistas para pedirem a si 

mesmos um número tão grande de seus homens mais capazes, 

e a Assembleia deixa a eles um número igual para eles, e isso 

pela Autoridade de Os notários públicos do Parlamento juram, 

podem ser nomeados para anotar tudo, alguns membros das 

duas casas presentes para garantir a manutenção da paz, e para 

serem juízes de jogo justo e da liberdade dada aos Anabatistas, 

e que possa haver vários dias de disputa, deixem ao máximo os 

Anabatistas dizer o que poderiam e se, em tais debates livres e 

ilegais, os Anabatistas estiverem na Verdade, então o 

Parlamento os tolerará, mas para estabelecer seu caminho por 

todo o Reino, mas se houver Disputação e debate, os 

Anabatistas devem ser encontrados em Erro (como estou certo 

de que eles fariam) de que o Parlamento deveria proibir todos 

os mergulhos e seguir um curso severo com todos os 

mergulhadores, como fez o Senado de Zurique após as dez 

severas disputas permitidas aos Anabatistas (Edwards, 

Gangraena III. 177) 

 



Claramente, o conselho de Edwards era afogar os Batistas. O 

partido Presbiteriano, que agora estava totalmente na sela, 

fez algo mais do que usar palavras. Várias petições, de 

várias fontes, foram enviadas ao Parlamento solicitando que 

leis severas fossem promulgadas contra todos os sectários 

que não entrariam no estabelecimento Presbiteriano. 

 

A primeira lei aprovada pelo Parlamento nessa direção foi 

uma ordenança que silenciava todos os pregadores que não 

eram ministros ordenados nem dos ingleses nem de alguma 

igreja estrangeira. Ele tinha data de 26 de abril de 1645 e era 

o seguinte: 

 
É hoje ordenado e declarado pelos Senhores e os Comuns 

reunidos no parlamento que nenhuma pessoa seja admitida a 

pregar, que não seja ordenada ministro, nesta ou em alguma 

outra igreja reformada, exceto aquelas que pretendem o 

ministério permitidos para o julgamento de seus dons, por 

aqueles que serão designados por ambas as casas do 

parlamento (Crosby, History of the Baptists, I.193). 

 

A lei foi ordenada impressa, para que ela fosse aplicada no 

exército e em outros lugares, e os devidos castigos infligidos 

a quem a violasse. No entanto, verificou-se, no teste, que 

muitos dos Batistas haviam sido ordenados anteriormente, 

quando pertenciam à Igreja do Estado, e os magistrados 

podiam fazer pouco com o assunto. Portanto, outra 

ordenança foi aprovada em 26 de dezembro de 1646, com o 

seguinte efeito: 

 
Os bens comuns reunidos no parlamento declaram que não 

gostam e irão agir contra todas as pessoas que forem 

necessárias para pregar ou expor as escrituras em qualquer 

igreja, capela ou qualquer outro local público, exceto se 

puderem ser ordenado, aqui ou em alguma outra igreja 

reformada, como já é proibido em uma ordem de ambas as 

casas de 26 de abril de 1045, e da mesma forma contra todos 



os ministros ou outros, como publicar ou manter, pregando, 

escrever, ou de qualquer outra maneira, qualquer coisa contra 

ou em derrogação ao governo da igreja que agora é 

estabelecido pela autoridade de ambas as casas do parlamento; 

e todos os juízes de paz, xerifes, prefeitos, bayliffs e outros 

chefes de corporações e todos os oficiais do exército devem 

prestar atenção a esta declaração, e por todos as maneiras e 

meios legais, para evitar ofensas desse tipo, e prender os 

infratores, e notificá -los a esta casa, para que rapidamente se 

possa tomar providências, para que lhes seja infligida uma 

punição (Crosby, I. 195). 

 

Essa lei daria aos Batistas um grande problema, apenas a 

condição perturbada do país direcionava os oficiais para 

outras tarefas. Parece ter havido uma mudança favorável 

para os Batistas, pois em 4 de março de 1647, uma 

declaração foi publicada pelos senhores e pelo Commons 

com o seguinte efeito: 

 
O nome do Anabatismo, de fato, contraiu muito ódio, devido 

às opiniões e práticas extravagantes de alguns desses nomes na 

Alemanha, tendendo à perturbação do governo e à paz de 

todos os estados, cujas opiniões e práticas nós abominamos e 

detestamos; mas sua opinião contra o batismo de crianças, é 

apenas uma diferença sobre uma circunstância de tempo na 

administração de uma ordenança, em que na era anterior; além 

disso, os homens instruídos diferiram tanto na opinião quanto 

na prática. E embora pudéssemos desejar que todos os homens 

se satisfizessem e se juntassem a nós em nosso julgamento e 

prática neste ponto; no entanto, aqui consideramos oportuno 

que os homens sejam convencidos pela palavra de Deus, com 

grande gentileza e razão, e não sejam espancados com força e 

violência (Crosby, I. 196). 

 

Isso prometeu bem, mas esse mesmo Parlamento, no dia 

seguinte, 2 de maio de 1648, decretou: Uma ordenança dos 

senhores e bens comuns reunidos no parlamento, para punir 

blasfêmias e heresias (Crosby, I. 197). 



 

Foi uma das piores e mais cruéis leis aprovadas desde os 

primeiros dias da Reforma. A heresia, em alguns casos, era 

classificada como crime e deveria ser punida com as dores 

da morte, sem o benefício do clero. Outros estavam sujeitos 

a condenação perante dois juízes da paz e a serem presos por 

condenação. Era necessário que essa pessoa desse garantia 

de que não mais manteria tais erros. Entre os erros 

mencionados estão os seguintes: 

 
Que o batismo de crianças é ilegal, ou que esse batismo é nulo, 

e que essas pessoas devem ser batizadas novamente, e em sua 

perseguição deve batizar qualquer pessoa anteriormente 

batizada. Que o governo da igreja por presbitério é anticristão 

ou ilegal. 

 

O batismo infantil sempre levou seus advogados a perseguir. 

Assim, os Presbiterianos realizaram suas idéias cruéis. A 

ordenança teria produzido muito mais sofrimento do que 

produziu, mas os Batistas e outros sectários estavam em tal 

número e estavam aumentando tão rapidamente que nem 

sempre era conveniente executar tal lei. Um John Bidle foi 

preso, julgado e condenado perante um magistrado. 

Cromwell não podia dar-se ao luxo de puni-lo com muita 

força, então ele foi banido por três anos. Foi uma boa 

ocasião para os Batistas protestarem contra a violação da 

consciência e, portanto, solicitaram ao Protetor o privilégio 

da liberdade da alma. Entre outras coisas eles disseram: 

 
Que aqueles que professam fé em Deus por Jesus Cristo (que 

diferem em julgamento da doutrina, adoração ou disciplina 

publicamente mantida) não devem ser impedidos, mas devem 

ser protegidos na profissão da fé e no exercício de sua religião, 

etc. Art. 37. Que todas as leis, estatutos, ordenanças, etc. ao 

contrário da liberdade acima mencionada, será considerado 

nulo e sem efeito. Art. 38 

 



As perseguições, no entanto, como seria de esperar, foram 

mais particularmente dirigidas contra os Batistas, pois 

negavam a necessidade do batismo infantil. Quase todo 

pregador Batista importante foi, mais cedo ou mais tarde, 

preso. Os Presbiterianos eram agora supremos no 

Parlamento e eram a favor da administração das leis para 

perseguição. Mas Cromwell percebeu que o Longo 

Parlamento era odioso para o povo, então pôs, sem 

cerimônia, o fim de seu poder, em 20 de abril de 1653. 

 

Cromwell devia muito aos Batistas. Depois que ele se tornou 

protetor, os Batistas, por causa de suas visões da liberdade 

religiosa, não estavam a seu favor. Mas foi sob o desprezível 

Carlos II e Tiago II que eles sofreram acima de tudo. Os 

Batistas eram os defensores declarados da liberdade de 

consciência. 

 

Em sua carta a Carlos II, datada de 1655 D.C., apresentada a 

ele em Bruges, eles o exortam a prometer sua palavra “que 

ele nunca erigirá, nem permitirá que seja erigido, qualquer 

hierarquia tirânica, popista e anticristã (episcopal, 

presbiteriano, ou com o nome que se chama), que deve 

assumir o poder ou impor um jugo sobre a consciência dos 

outros; mas que cada um de seus súditos deve ter a liberdade 

de adorar a Deus da maneira que lhes parecer agradável à 

mente e vontade de Cristo” (Clarendon, History of the 

Rebellion, III. 359). O mesmo espírito os animou durante o 

reinado de Tiago II. 

 

A Confissão dos Batistas Particulares, 1689, o Artigo XXI 

diz: 

 
Somente Deus é o Senhor da Consciência, e a deixou livre das 

Doutrinas e Mandamentos dos homens que são contrários à 

Sua Palavra, ou não nela contidos. Para que acreditar em tais 

doutrinas, ou obedecer a tais comandos por consciência, é trair 



a verdadeira liberdade da consciência; e exigir uma fé 

implícita, e uma obediência absoluta e cega, é destruir a 

liberdade de consciência e a razão também. 

 

Os Batistas gerais também em um credo ortodoxo, 1679, 

artigo XLV, dos magistrados civis, dizem: 

 
E a sujeição no Senhor deve ser entregue ao magistrado em 

todas as coisas legais ordenadas por eles, por causa da 

consciência, com orações por eles, etc. 

 

No artigo XLVI, Of Liberty of Conscience, diz-se: 

 
E a exigência de uma fé implícita, e uma obediência cega 

absoluta, destrói a liberdade de consciência, e a razão também, 

sendo repugnante para ambos, e que nenhum pretenso bom 

fim, por qualquer homem, pode fazer essa ação, obediência ou 

prática, lícito e bom, que não esteja fundamentado ou sob a 

autoridade das sagradas escrituras, ou na razão correta que seja 

aceitável. 

 

As leis mais rígidas foram promulgadas contra os Batistas e 

executadas com terrível severidade. As cadeias estavam 

cheias deles. Eles poderiam ser condenados por um 

magistrado, sem julgamento por júri; e a lei proibia suas 

reuniões em seus conventículos. 

 

Foi a batalha do fogo e do feixe contra a liberdade de 

consciência. 

 

Isso trouxe à tona grandes homens. As duas mentes originais 

do século eram essencialmente Batistas — John Milton e 

John Bunyan. Lord Macaulay diz: 

 
Não temos medo de dizer que, embora houvesse muitos 

homens inteligentes na Inglaterra durante a segunda metade do 

século XVII, havia apenas duas mentes que possuíam a 



faculdade imaginativa em um grau muito eminente. Uma 

dessas mentes produziu o Paraíso Perdido, a outra o Progresso 

do Peregrino (Macanlay, Critical and Historical Essay; 140. 

Boston, 1879). 

 

Da capacidade de John Milton, não há dúvida. Macanlay diz 

sobre ele: 

 
Passamos um pouco dos tópicos do dia para comemorar, com 

todo amor e reverência, a genialidade e as virtudes de John 

Milton, o poeta, o estadista, o filósofo, a glória da literatura 

inglesa, o campeão e o mártir da literatura inglesa (Ibid., 2). 

 

Macaulay o coloca como um dos maiores poetas. Não é 

provável que Milton pertencesse a uma igreja Batista. Nos 

últimos dias, ele não parecia estar conectado a nenhuma 

sociedade religiosa. Em todas as visões distintas, ele estava 

de acordo com os Batistas gerais de sua época. Ele tinha 

uma mente poderosa e independente, emancipada da 

influência da autoridade e dedicada à busca da verdade. 

Como os Batistas, ele professou formar seu sistema somente 

a partir da Bíblia; e seu resumo dos textos das Escrituras é 

certamente um dos melhores que apareceram. Nenhum 

escritor Batista de qualquer idade refutou mais 

completamente o batismo infantil (Milton, Christian 

Doctrines, II. 115). Muitas das biografias de Milton, no 

entanto, o classificam com os Batistas. Featley dá essa 

inclinação a Roger Williams e John Milton (Featley, The 

Dipers Dipt The Epistle Dedicatory). John Lewis cita 

Featley e numera Milton como Batista (Lewis, Uma Breve 

História da Ascensão e Progresso do Anabatismo na 

Inglaterra, 87). John Toland, que escreveu a primeira vida de 

Milton, 1699, diz: 

 
Assim, viveu e morreu John Milton, uma pessoa com as 

melhores realizações, o gênio mais feliz e o mais vasto 

aprendizado que esta nação, tão conhecida por produzir 



excelentes escritores, jamais pôde mostrar. ... Nos seus 

primeiros dias, ele era um favor daqueles protestantes então 

chamados de maneira opressiva pelo nome de puritanos. Na 

meia-idade, estava mais satisfeito com os independentes e os 

Anabatistas, pois permitia mais liberdade que os outros e 

aproximava-se mais da sua opinião da prática primitiva. Mas, 

na última parte de sua vida, ele não era um membro professado 

de nenhuma seita em particular entre os Cristãos; ele não 

frequentava nenhuma das Assembleias nem fazia uso de seus 

rituais peculiares em sua família. Se isso resultou de uma 

antipatia por suas disputas incansáveis e sem caridade, e 

daquele amor pelo domínio ou pela inclinação à perseguição, 

que, ele disse, era um pedaço de papoula inseparável de todas 

as igrejas, ou se ele pensava que alguém poderia ser um 

homem bom sem se inscrever em nenhuma das partes, e que 

eles, em algumas coisas, haviam corrompido as instituições de 

Jesus Cristo, de modo algum vou me aventurar para 

determinar; pois conjecturas em tais ocasiões são muito 

incertas, e nunca encontrei nenhum conhecido dele que 

pudesse ser positivo ao atribuir as verdadeiras razões de sua 

conduta (Toland, Life of Milton, 152, 153). 

 

Ele foi perseguido no túmulo. Não há imagem mais triste do 

que a de Milton nos últimos dias. Macaulay diz sobre ele: 

 
Se algum desânimo e aspereza pudessem ser desculpados em 

qualquer homem, eles poderiam ter sido desculpados em 

Milton. Mas a força de sua mente superou todas as 

calamidades. Nem a cegueira, nem a gota, nem a idade, nem a 

penúria, nem as aflições domésticas, nem as decepções 

políticas, nem os abusos, nem a proibição, nem a negligência, 

tinham poder para perturbar sua pacata e majestosa paciência. 

Seus espíritos não parecem ter estado altos, mas eram 

singularmente equitativos. Seu temperamento era sério, talvez 

severo; mas era um temperamento que nenhum sofrimento 

podia tornar sombrio ou irritado, como foi quando, às vésperas 

de grandes eventos, ele retornou de suas viagens, no auge da 

saúde e da beleza masculina, carregado de distinções literárias 



e brilhando de patriota esperanças, tal continuou a ser quando, 

depois de ter experimentado tudo, calamidade que é incidente 

em nossa natureza, velho, pobre, cego e desonrado, retirou-se 

para o casebre para morrer (Macaulay, Critical and Historical 

Essays, 13). 

 

A outra mente original do século era John Bunyan. “A 

história de Bunyan”, diz Macaulay, “é a história de uma 

mente mais empolgada na era da excitação”. O progresso do 

peregrino, ao lado da Bíblia, foi lido por mais pessoas do 

que qualquer outro livro. Macaulay diz sobre isso: 

 
Esse livro maravilhoso, embora obtenha admiração dos 

críticos mais exigentes, é amado por quem é simples demais 

para admirá-lo. O doutor Johnson, todos cujos estudos eram 

desultórios e que odiavam, como ele disse, ler livros, fez uma 

exceção a favor do progresso dos peregrinos. Esse trabalho foi 

um dos dois ou três trabalhos que ele desejava mais. Não era 

por mérito comum que o sectário analfabeto extraísse elogios 

como este dos mais pedantes dos críticos e dos mais fanáticos 

dos conservadores. Nas partes mais selvagens da Escócia, o 

progresso dos peregrinos é o deleite dos camponeses. Em 

todos os berçários, o progresso do peregrino é um favorito 

maior do que Jack, o assassino de gigantes. Todo leitor 

conhece o caminho reto e estreito, bem como conhece uma 

estrada na qual recuou e avançou centenas de vezes. Este é o 

maior milagre da genialidade, que as coisas que não são 

devem ser como eram, que a imaginação de uma mente se 

torne a lembrança pessoal de outra. E esse milagre o funileiro 

realizou (Macaulay, 134). 

 

Por negar o batismo infantil e ser “um defensor comum de 

várias reuniões e convênios ilegais, para a depreciação do 

Chinch da Inglaterra”, ele foi, em 1660, internado na prisão, 

onde permaneceu doze anos; ou até 1672. Bunyan diz sobre 

sua prisão: 

 



Eu me encontrei um homem cercado de enfermidades; a 

separação com minha esposa e filhos pobres muitas vezes 

esteve presente neste local como puxão de minha carne; e isso 

não apenas porque eu gosto muito dessas grandes 

misericórdias, mas também porque eu deveria ter 

frequentemente trazido à minha mente as muitas dificuldades, 

misérias e desejos que minha pobre família provavelmente 

encontraria, caso eu fosse tirada delas; especialmente minha 

pobre filha cega, que estava mais perto do meu coração do que 

todo o resto. Oh, os pensamentos das dificuldades pelas quais 

minha pobre cega pode sofrer, partiria meu coração em 

pedaços. Pobre criança, pensei eu, que tristeza você tem pela 

minha porção neste mundo. Você deve ser derrotada, deve 

implorar, sofrer fome, frio, nudez e mil calamidades, embora 

agora eu não possa suportar que o vento sopre sobre você. Mas 

ainda assim, me lembrando, pensei que devo arriscar todos 

vocês com Deus, embora isso aconteça rapidamente. 

 

Ao descrever seus sofrimentos, Macaulay diz: 

 
Pode-se duvidar se algum dissidente inglês sofreu mais 

severamente sob as leis penais do que John Bunyan. Dos vinte 

e sete anos que se passaram desde a Restauração, ele havia 

passado doze em confinamento. Ele ainda persistia na 

pregação; mas, para pregar, estava sob a necessidade de se 

disfarçar como um cocheiro. Ele costumava ser introduzido 

nas reuniões pelas portas dos fundos, com uma bata nas costas 

e um chicote na mão. Se ele tivesse pensado apenas em sua 

própria facilidade e segurança, teria saudado a Indulgência 

com prazer. Ele estava agora, finalmente, livre para orar e 

exortar em dia aberto. Sua congregação aumentou 

rapidamente; milhares dependiam de suas palavras; e no 

Bedford quando ele habitava habitualmente, o dinheiro era 

abundantemente contribuído para construir uma casa de 

reunião para ele. Sua influência entre o povo era de tal ordem 

que o governo lhe teria concedido de bom grado algum cargo 

municipal, mas seu vigoroso e robusto coração inglês era a 

prova de toda ilusão e tentação. Ele se sentiu seguro de que a 



tolerância oferecida era apenas uma isca destinada a atrair o 

partido puritano para a destruição; nem ele, ao aceitar um 

lugar para o qual não era legalmente qualificado, reconheceria 

a validade do poder de distribuição. Um dos últimos atos de 

sua vida virtuosa foi recusar uma entrevista para a qual ele foi 

convidado por um agente do governo (Macaulay, The History 

of England, II. 177, 178). 

 

O local de Bunyan é seguro. “Bunyan é, de fato”, diz 

Macaulay, “tão decididamente o primeiro dos alegoristas, 

como Demóstenes é o primeiro dos oradores, ou 

Shakespeare é o primeiro dos dramaturgos”. 

 

O Batista mais conhecido e amado da época era William 

Kiffin, o pregador mercante. Naquela época, ele tinha cerca 

de setenta e cinco anos e viveu até o último ano do reinado 

do rei Guilherme. Seu retrato não confirma a impressão 

outrora atual sobre os Batistas daquela época. Com calota 

craniana e cachos esvoaçantes, bigode e “imperial”, com 

ampla gola de renda e amplo vestido, ele se parecia mais 

com um cavalheiro do que com qualquer ideal popular de 

um Anabatista de aparência azeda e descontente. Embora 

fosse um dos homens mais limpos, ele foi chamado a sofrer 

pelas convicções de suas religiões. Macaulay registrou algo 

de seus sofrimentos. Ele diz: 

 
Por maior que fosse a autoridade de Bunyan com os Batistas, a 

de William Kiffin era ainda maior. Kiffin foi o primeiro 

homem entre eles em riqueza e posição. Ele tinha o hábito de 

exercer seus dons espirituais em suas reuniões: mas ele não 

viveu pregando. Ele negociou amplamente; seu crédito na 

Bolsa de Londres era alto; e ele acumulara uma grande 

fortuna. Talvez nenhum homem pudesse, naquele momento, 

prestar um serviço mais valioso à corte. Mas entre ele e o 

tribunal foi interposta a lembrança de um terrível evento. Ele 

era o avô dos dois Hewlings, aqueles jovens galantes que, de 

todas as vítimas dos Assassinos Sangrentos, eram os mais 



geralmente lamentados. Pelo triste destino de um deles, James 

era de uma maneira peculiar responsável. Jeffreys havia 

respeitado o irmão mais novo. A irmã do pobre rapaz foi 

levada por Churchill à presença real e implorou por 

misericórdia; mas o coração do rei estava obstinado. A miséria 

de toda a família tinha sido grande; mas Kiffin estava mais 

com pena. Ele tinha setenta anos quando ficou desamparado, o 

sobrevivente daqueles que deveriam ter sobrevivido a ele. Os 

bajuladores sem coração e venais de Whitehall, julgando por si 

mesmos, pensavam que o velho seria facilmente propiciado 

pelo vestido de um vereador, e por alguma compensação em 

dinheiro pela propriedade que seu neto havia perdido, Penn 

estava empregado no Ele tinha setenta anos quando ficou 

desamparado, o sobrevivente daqueles que deveriam ter 

sobrevivido a ele. Os bajuladores sem coração e venais de 

Whitehall, julgando por si mesmos, pensavam que o velho 

seria facilmente propiciado pelo vestido de um vereador, e por 

alguma compensação em dinheiro pela propriedade que seu 

neto havia perdido. Penn estava empregado no trabalho de 

sedução, mas sem propósito. O rei decidiu tentar que efeito seu 

próprias civilizações produziriam. Kiffin recebeu ordem de 

comparecer no palácio. Ele encontrou um círculo brilhante de 

nobres e cavalheiros reunidos. James imediatamente o 

procurou, falou com muita gentileza e concluiu dizendo: “Eu o 

derrubei, Sr. Kiffin, por um vereador de Londres”. O velho 

olhou fixamente para o rei, chorando. e respondeu: “Senhor, 

estou exausto; sou incapaz de servir sua Majestade ou a 

Cidade. E, senhor, a morte de meus pobres meninos partiu 

meu coração. Essa ferida está mais fresca do que nunca. 

Levarei ao meu túmulo”. O rei ficou em silêncio por um 

minuto, confuso, e disse: “Sr. Kiffin, vou encontrar um 

bálsamo para essa ferida”. Certamente, James não quis dizer 

nada cruel ou insolente; pelo contrário, ele parece ter um 

humor extraordinariamente gentil. No entanto, nenhum 

discurso gravado sobre ele dá uma noção tão desfavorável de 

seu caráter quanto essas poucas palavras. São as palavras de 

um homem de coração duro e de mente baixa, incapaz de 

conceber qualquer dilaceração das afeições pelas quais um 



lugar ou uma pensão não seriam uma compensação total 

(Macaulay. The History of England, II. 178, 179) . 

 

A feliz sucessão de William e Maria ao trono da Inglaterra, 

em 13 de fevereiro de 1689, e a aprovação da Lei da 

Tolerância, em 24 de maio seguinte, garantiram liberdade 

comparativa aos Batistas. Eles foram tolerados, mas ainda 

sob o poder do Estado. Grandes foram os sofrimentos deles; 

mas eles permaneceram consistentes na defesa dos direitos 

da consciência. Seus pontos de vista haviam prevalecido em 

tremendo sacrifício. “Os Batistas foram os primeiros e 

únicos defensores da liberdade absoluta”, diz o célebre John 

Locke, “liberdade justa e verdadeira, liberdade igual e 

imparcial” (Locke, Essay on Toleration, 31, 4ª ed.). 

 

O papel que os Batistas ingleses tiveram na obtenção da 

liberdade da alma é agora concedido pelos historiadores. 

Price diz: 

 
Pertencia aos membros de uma seita caluniada e desprezada, 

poucos em número e pobres em circunstâncias, trazer à vista 

do público, em sua simplicidade e onipotência, os princípios 

imortais que agora são universalmente reconhecidos como 

autoridade Divina e obrigação universal. Outros escritores de 

nome mais distinto conseguiram e roubaram sua honra; mas 

seu título é tão bom, e a quantidade de serviço que eles 

prestaram em prol dos interesses comuns da humanidade é tão 

incalculável que uma posteridade imparcial deve atribuir a eles 

seu devido mérito (Price, História da Não Conformidade 

Protestante, I. 222). 

 

Chines Butler, católico Romano, diz: 

 
É notável que essa denominação de Cristãos — agora 

verdadeiramente respeitável, mas em sua origem tão pouco 

intelectual quanto a anterior — tenha propagado os princípios 

da liberdade religiosa (Butler, Memórias Históricas 



respeitando os católicos ingleses, irlandeses e escoceses, I. 

325. Londres 1819). 

 

Herbert S. Skeats diz: 

 
É uma honra singular e distinta dos Batistas ter repudiado, 

desde a sua história mais antiga, todo poder coercitivo sobre as 

consciências e ações dos homens com referência à religião. 

Nenhuma sentença é encontrada em todos os seus escritos 

inconsistentes com os princípios de liberdade e vontade cristã 

que agora são igualmente queridos por todas as igrejas 

congregacionais livres da Inglaterra. Eles eram os proto-

evangelistas do princípio voluntário (Skeats. Uma História das 

Igrejas Livres da Inglaterra, 24. Londres, 1869). 

 

Numa nota de rodapé, ele diz que não está conectado com a 

denominação batista e, portanto, “talvez um maior prazer em 

prestar esse testemunho a um fato histórico indiscutível” 

pertence ao autor. 

 

Dr. Schaff diz: 

 
Para essa mudança de opinião pública, o principal mérito se 

deve aos não-conformistas ingleses, que na escola de 

perseguição se tornaram defensores da tolerância. 

especialmente aos Batistas e Quakers, que fizeram da 

liberdade religiosa (dentro dos limites da regra de ouro) um 

artigo de seu credo, para que não pudessem perseguir 

consistentemente, mesmo que tivessem uma chance de fazê-lo 

(Schaff, Credos da Cristandade, I. 802, 803). 

 

O período que se seguiu não foi de prosperidade para os 

Batistas. Houve uma reação mundial contra o Cristianismo. 

A infidelidade durante os próximos cem anos foi ocupar um 

grande lugar no mundo. Esse espírito geral de inquietação e 

incredulidade causou estragos tanto nos impérios quanto nos 

indivíduos. Não se pode escrever apenas uma história desses 



tempos que não leve em conta essa tendência nos assuntos 

humanos. Foi um período de estagnação. O mundanismo era 

comum nas igrejas, e a piedade era baixa. 

 

Além disso, havia problemas internos entre os Batistas. Os 

Batistas gerais foram paralisados por dissensões e 

alienações. Os Batistas Particulares haviam feito sua 

Confissão nas linhas da Confissão de Westminster dos 

Presbiterianos. Havia uma tendência constante na discussão 

da eleição e predestinação ao hiper-calvinismo, e nos 

debates que surgiram sobre as doutrinas de Wesley, muitos 

pregadores Batistas se tornaram antinomianos. Houve uma 

peste nas igrejas e grande parte de sua religião assumiu uma 

forma muito repulsiva. 

 

John Gill era de longe o homem mais capaz entre os 

Batistas. Ele nasceu em Kettering, em 1879, e se tornou um 

estudioso superior em Grego, latim e lógica. Após muitos 

anos de estudo, tornou-se um estudioso profundo do 

hebraico rabínico e um mestre do Targam, do Talmud, do 

Rabboth e do livro do Zohar, com seus comentários antigos. 

Ele foi um escritor prolífico, como é atestado por seu Corpo 

de Divindade, seu Comentário sobre a Bíblia e muitas outras 

obras. 

 

Toplady, que era sua amiga íntima, faz a seguinte estimativa 

dele: 

 
Se alguém pode ter percorrido todo o círculo do aprendizado 

humano, era o Dr. Gill. ... Talvez tentasse as constituições de 

metade dos literatos na Inglaterra, apenas para ler com cuidado 

e atenção todo o que ele disse. Tão profundamente quanto a 

sagacidade humana iluminada pela graça podia penetrar, ele 

foi ao fundo de tudo o que se ocupava. ... Talvez nenhum 

homem, desde os dias de St. Austin, tenha escrito tão 

amplamente em defesa do sistema da graça, e, certamente, 



nenhum homem tratou esse assunto importante, em todos os 

seus ramos, mais de perto, judiciosamente e com sucesso. 

 

Ele também foi um grande controversista e também um 

grande estudioso. Sobre este assunto, Toplady acrescenta: 

 
O que foi dito de Eduardo, o Príncipe Negro, que ele nunca 

travou uma batalha que não venceu; o que foi observado do 

grande duque de Marlborough, que ele nunca realizou um 

cerco que não realizou, pode ser justamente acomodado ao 

nosso grande filósofo e divino. 

 

Toplady diz ainda: 

 
No que diz respeito às doutrinas do evangelho, Gill nunca 

sitiou um erro que ele não expulsou de suas fortalezas; nem 

jamais encontrou um adversário da verdade a quem não 

confundisse e subjugasse. Seus escritos doutrinais e práticos 

viverão e serão admirados, e serão uma bênção permanente 

para a posteridade, quando seus opositores forem esquecidos 

ou lembrados apenas pelas refutações que ele lhes deu. 

Embora a religião verdadeira e a boa aprendizagem tenham 

um único amigo remanescente no Império Britânico, as obras e 

o nome de John Gill serão preciosos e reverenciados. 

 

Com todo o seu aprendizado, embora ele não pretendesse, 

ficou um pouco aquém do supralapsarianismo. Ele não 

convidou pecadores ao Salvador, enquanto pregava 

condenação, e afirmou que não deveria interferir na graça 

eletiva de Deus. Quando sua imensa influência e 

aprendizado são levados em consideração, pode-se formar 

uma estimativa do efeito fulminante de tal sistema de 

teologia. 

 

Havia forças em ação, o que já significava uma revolução 

nos assuntos Batistas. Essas forças finalmente culminaram 

no grande trabalho missionário estrangeiro de Carey. A 



pregação de Wesley e Whitefield havia agitado 

profundamente a nação. A teologia arminiana de Wesley foi 

contestada por Toplady e Gill, no entanto, o povo sentiu um 

grande poder vivificador. Pode-se dizer adequadamente que, 

embora a teologia arminiana não pudesse suportar os golpes 

de marreta de Gill, o resultado foi que a religião prática se 

resolveu mais em uma questão de vida santa do que em um 

sistema de divindade. 

 

Dr. Gill foi sucedido no pastorado pelo Dr. John Rippon. 

Rippon ocupou o mesmo pastorado que Gill havia feito em 

Londres por sessenta e três anos, ou até 1832. Sua pregação 

era cheia de carinho e poder. Ele compilou um gancho de 

hino e fundou o Baptist Annual Register, mensalmente, de 

1790 a 1802. Em 1809, a Revista Batista foi criada. Estes 

foram os primeiros jornais Batistas distintos. Durante a 

Commonwealth, vários jornais, como The Faithful Post, The 

Faithful Scout, Murcurius Politicus e outros, tiveram 

editores e colaboradores Batistas, mas eram documentos 

políticos e não religiosos. Os Batistas, antes da fundação da 

The Baptist Magazine, mantiveram uma correspondência 

amigável nas colunas da Revista Evangélica. Isso foi 

insatisfatório. Por causa de pontos controvertidos que 

precisavam de ampla discussão e da crescente importância 

do trabalho missionário na Índia, Booth, Ryland e outros, 

sentimos que um periódico Batista era imprescindível. Os 

Batistas também eram ativos na escrita de livros e panfletos. 

Entre esses livros estava o famoso Pedobatismo Examinado 

por Abraham Booth. 

 

Booth foi pastor de trinta e sete anos da igreja de Prescott 

street, em Londres. Ele era um escritor prolífico, o fim era 

justamente considerado um dos maiores estudiosos de sua 

época. Hoje, Sua Graça Abundante é lida com prazer. Dr. 

Newman, um amigo pessoal, diz sobre ele: 

 



Como divino, ele era uma estrela da magnitude matiz e um dos 

ornamentos mais brilhantes da denominação Batista à qual ele 

pertencia. Firme em seu apego aos princípios de suas religiões, 

ele desprezava a hipocrisia popular sobre a caridade e 

cultivava sinceridade genuína, que é igualmente remota à 

negligência dos latitudinários e à censura dos fanáticos. 

 

Outro movimento que deve ter tido um efeito benéfico sobre 

os Batistas foi a reforma da prisão sob John Howard. Ele 

nasceu em 2 de setembro de 1726. No começo, ele era um 

congregacionalista, mas depois se tornou um Batista. Ele foi 

feito xerife de Bedfordshire. Ele visitou a prisão onde 

Bunyan ficou preso por doze anos. Tudo nele era chocante e 

apelou a toda a humanidade para remover os males horríveis 

que reinavam por todo o lugar. A partir desse momento, ele 

parece ter se concentrado para combater os abusos nas 

prisões e os poderes da praga em todo o mundo. Como ele 

viajou, como sofreu, como trabalhou com reis, imperadores, 

imperatrizes, parlamentos e governadores de prisões; como 

ele deu seu dinheiro para aliviar prisioneiros oprimidos e 

vítimas da praga; como ele arriscou seus tempos de vida sem 

número, não é possível dizer aqui. 

 

O eloquente Edmund Burke diz sobre ele: “Ele visitou toda 

a Europa e o Oriente, para não examinar a suntuosidade dos 

palácios ou a imponência dos templos; não fazer medições 

precisas dos restos da antiga grandeza; nem formar uma 

escala do curiosidade da arte moderna; não para coletar 

medalhas ou colecionar manuscritos; mas para mergulhar 

nas profundezas das masmorras — para mergulhar na 

infecção de hospitais — para inspecionar as mansões de 

tristeza e dor — para medir o calibre e as dimensões da 

miséria, depressão e desprezo — lembrar os esquecidos — 

atender os negligenciados — visitar os abandonados, 

comparar e reunir as angústias dos homens de todos os 



países. Seu plano é original e cheio de gênio, como é o da 

humanidade”. (Revista Batista, IX. 54, 55. Londres, 1817). 

 

É suficiente dizer que o nome de Howard está acima de 

qualquer outro filantropo a quem nossa raça deu à luz. As 

Associações Howard de todas as terras mostram a extensão e 

a duração de sua fama. 

 

Na época de sua morte, ele fazia parte da Igreja Batista 

Little Wild Street, em Londres. O grande movimento de 

reforma penitenciária teve sua origem na prisão de um 

pregador Batista e foi realizado por outro grande Batista. 

Seu sermão fúnebre foi pregado pelo famoso Dr. Samuel 

Stennett, o Dr. Stennett, naquele discurso, disse sobre seu 

amigo: 

 
Tampouco tinha vergonha dessas verdades serem declaradas, 

explicadas e aplicadas neste lugar. Ele havia se decidido, como 

disse, sobre os sentimentos de suas religiões, e não deveria ser 

movido de sua firmeza por novas opiniões oprimidas no 

mundo. Tampouco se contentou com uma profissão nua dessas 

verdades divinas. Ele entrou no espírito do evangelho, sentiu 

seu poder e provou sua doçura. Vocês sabem, meus amigos, 

com que seriedade e devoção ele assistiu, por um longo curso 

de anos, à adoração a Deus entre nós. Dificilmente seria 

decente para mim repetir as coisas afetuosas que ele diz, em 

uma carta que me escreveu de uma parte remota do mundo, 

respeitando a satisfação e o prazer que sentira nos exercícios 

religiosos deste lugar (Stennett, Works, III. 295. Londres, 

1829). 

 

A carta inteira é impressa no mesmo volume (p. 459). Nele, 

ele expressa sua adesão à fé. Ele diz: 

 
Mas, senhor, a principal razão da minha escrita é sinceramente 

agradecer pelas muitas e agradáveis horas que tive ao revisar 

as anotações que tomei dos sermões que tive a felicidade de 



ouvir sob seu ministério; estas, senhor, com muitas de suas 

petições em oração, foram e são as canções na casa da minha 

peregrinação. 

 

Com prazer inabalável, participei do seu ministério; ninguém 

jamais entrou mais nos meus sentimentos religiosos, nem os 

expressou com mais alegria. Já houve alguma decepção 

quando alguém ocupou seu púlpito; Oh, senhor, quantos 

sábados desejei ardentemente passar em Wild Street; naqueles 

dias, geralmente descanso ou, no mar, continuo aposentado em 

minha pequena cabana. É você que prega; e abençoo a Deus 

que assisto com renovado prazer; Deus em Cristo é minha 

rocha, a porção da minha alma. Tenho pouco mais a 

acrescentar, mas aceito meus agradecimentos renovados. 

 

Havia outra grande força trabalhando para o 

aperfeiçoamento da denominação Batista. Foi representado 

por Andrew Fuller. Ele tocou violão em 6 de fevereiro de 

1754. Suas lutas espirituais, se menos interessantes que John 

Bunyan, eram igualmente profundas. Ele estava muito 

convicto. Ele diz de si mesmo: 

 
Em março de 1770, testemunhei o batismo de dois jovens. 

Nunca tendo visto aquela ordenança antes e foi 

consideravelmente afetado pelo que vi e ouvi. A imersão 

solene de uma pessoa, em uma profissão de fé em Cristo, 

carregava tal convicção, que eu chorei como uma criança na 

ocasião. ... Fiquei totalmente convencido de que essa era a 

maneira primitiva de batizar e que todo Cristão era um cão de 

caça para atender a essa instituição de nosso abençoado 

Senhor. Cerca de um mês depois disso, fui batizado e entrei 

para a igreja em Soham, depois de dezesseis anos (Fuller, 

Works, I. 7). 

 

Em outubro de 1788, tornou-se pastor em Kettering e lá 

passou o restante de sua vida útil. Ele era um oponente 

determinado do erro em todas as formas. Ele entrou nas 

listas “como um mero Shamgar, ao que parece, entrando no 



campo de batalha com apenas um aguilhão de boi contra os 

errantes enviados de sua ilha”, mas produziu uma impressão 

de que seus inimigos não poderiam vencer. Na aparência, ele 

era “alto, de ombros largos e firmemente arrumado. Seus 

cabelos estavam partidos no meio, na testa quadrada e de 

altura justa, os olhos profundamente arregalados, com 

grandes sobrancelhas espessas. Todo o rosto tinha uma 

expressão maciça”. 

 

O homem que o encontrava geralmente tinha as marcas de 

um espancador. Ele era o inimigo determinado do hiper-

calvinismo. Ele disse de maneira forte “se os assuntos 

continuassem, mas em alguns anos os Batistas teriam se 

tornado um imbecil perfeito”. Sua obra intitulada: “O 

Evangelho digno de toda aceitação: ou, A obrigação dos 

homens de creditar e aprovar cordialmente tudo o que Deus 

faz conhecido; em que é considerada a natureza da fé em 

Cristo e o dever daqueles em que o Evangelho vem nesse 

assunto”, foi um livro de época. 

 

O livro provocou uma controvérsia, mas o resultado da 

controvérsia foi que ele abriu caminho para a pregação do 

evangelho ao mundo inteiro. Fuller se tornou o primeiro 

grande Secretário Missionário dos tempos modernos. 

 

O Dr. Joseph Belcher fornece a seguinte descrição e 

estimativa dele: 

 
Imagine um homem alto e um tanto corpulento, de porte e 

maneiras, embora pesado e sem polimento, não sem dignidade, 

subindo ao púlpito para abordar seus companheiros mortais 

sobre os grandes temas da vida e da salvação. Seu olhar 

autoritário e conduta grave chamam sua atenção. Você não 

poderia ser descuidado; e você não teria disposição para isso, 

mesmo que pudesse. Ele inicia seu sermão e apresenta a você 

um plano, combinando de maneira singular os métodos tópicos 



e textuais de pregação, e passa a ilustrar o assunto dele e a 

impor sua reivindicação a seu respeito. Você fica 

impressionado com a clareza de suas declarações; todo texto é 

mantido diante da sua visão para se tornar transparente; o 

pregador tem claramente o sentido correto da passagem, e 

você se pergunta que nunca a viu antes como agora a 

apresenta; ele prossegue, e você fica surpreso com o poder de 

seu argumento, que parece irresistível. Você está derrotado por 

suas paixões e parece ter encontrado um homem em quem 

estão unidas a clareza de Barrow, a teologia das escrituras de 

Owen e a ternura subjugadora de Barter e Flavel. 

 
Andrew Fuller foi providencialmente levantado em um 

período em que a frieza abafava algumas partes da igreja cristã 

e os erros obscureciam a glória de outras. Sem ser ensinado 

nas escolas, ele teve que lidar com todos os tipos de 

dificuldades; assumir a atitude de um controversista, mesmo 

contra sua própria seção da igreja, bem como contra os 

inimigos da fé comum; e lutar contra preconceitos de todo 

tipo, para que a verdade se espalhe e o zelo Cristão seja 

despertado em ação. O mais surpreendente é que uma vida 

curta deveria ter realizado tanto, e tão pouco foi efetuado 

(Fuller, Works, I. nota 107). 

 

Esse movimento missionário realmente começou em 1784 

em uma conferência de oração estabelecida por Carey. 

Apenas dois anos antes dessa data, Carey e Fuller se 

conheceram; quando este último, “um jovem de aparência 

rústica, de cabeça redonda, pregou “Sobre ser homem no 

entendimento” e o ouviu ler uma carta circular na 

associação” “A Graça de Esperança”. Carey jejuara o dia 

todo “porque não tinha um centavo para comprar um jantar”. 

Ele gostou do sermão e os dois homens se tornaram amigos 

rápidos. 

 

Em uma reunião realizada em Kettering, em 2 de outubro de 

1792, a Sociedade Missionária Batista foi formada e a 



primeira coleção para seu tesouro no valor de £13 2s 6d,  foi 

retomada. O Sr. Fuller foi nomeado o primeiro Secretário e, 

enquanto outros ajudaram nobre, Andrew Fuller foi 

substancialmente a Sociedade até que ele alcançou os reinos 

da glória. Falando da missão na Índia, ele diz: 

 
Nosso compromisso com a Índia realmente pareceu-me, no 

começo, ser como alguns homens, que estavam deliberando 

sobre a importância de penetrar em uma mina profunda, que 

nunca havia sido explorada antes. Não tínhamos ninguém para 

nos guiar e, enquanto estávamos deliberando, Carey disse: 

“Bem, vou descer se você segurar a corda”. Mas antes que ele 

desceu ele, como parecia para mim, não tomou juramento de 

cada um de nós na boca do poço, para este efeito, que, 

enquanto “nós viveu, devemos não deixar de ir a corda” 

(Ivimey, História da os Batistas ingleses, IV. 529). 

 

Carey talvez tivesse a maior facilidade de aprender idiomas 

de qualquer homem que já viveu. Em sete anos, ele 

aprendeu hebraico, Grego, latim, francês e holandês. Carey e 

Thomas, cirurgiões Batista da Índia, foram nomeados 

missionários. Eles primeiro tentaram navegar no conde de 

Oxford, mas foram impedidos pela Companhia das Índias 

Orientais. Carey finalmente navegou no dinamarquês do 

leste da Índia, o Kron Princessa Maria, em 13 de junho de 

1793. 

 

Em seu trabalho missionário na Índia, não é necessário, 

neste lugar, permanecer. Ele preparou gramáticas, 

dicionários e, acima de tudo, traduziu as Escrituras. Dos 

seus livros diz-se: 

 
As versões das Escrituras Sagradas, em cuja preparação ele 

participou ativamente e laboriosamente, incluindo sânscrito, 

hindu, brijbbhassa, mahrratta, bengali, oriya, telinga, karnata, 

maldiva, gurajattee, bulooshe, pushtoo, punjabi, kashmeer, 

assam , Burman, Pali ou Magudha, Tamul, Cingalese, 



Armênio, Malaio, Hindostani e Persa. Em seis dessas línguas, 

todas as Escrituras foram traduzidas e divulgadas; o Novo 

Testamento apareceu em 23 idiomas, além de vários dialetos 

nos quais porções menores do texto sagrado foram impressas. 

Em trinta anos, Carey e seus irmãos tornaram a Palavra de 

Deus acessível a um terço do mundo. 

 

Mesmo isso não é tudo; antes da morte de Carey, 212.000 

cópias das Escrituras foram emitidas de Serampore em 

quarenta idiomas diferentes, as línguas de 330.000.000 da 

família humana. Dr. Carey foi o maior fabricante de 

ferramentas para missionários que já trabalhou para Deus. 

Suas versões são usadas hoje por todas as denominações de 

Cristãos em toda a Índia. 

 

Carey, Marshman e Ward deram durante sua estadia na 

Índia quase $ 400.000,00 pela divulgação do evangelho. 

Frederico VI, da Dinamarca, enviou-lhes uma medalha de 

ouro como sinal de agradecimento por seus trabalhos. Com a 

morte de Carey, as sociedades eruditas da Europa aprovaram 

as resoluções mais lisonjeiras. 

Dr. Southey diz sobre Carey, Marshman e Ward: 

 
Esses mecânicos nascidos e criados têm clonado mais para 

espalhar o conhecimento das Escrituras entre os pagãos do que 

o que foi realizado, ou mesmo tentado, por todo o mundo ao 

lado. 

 

William Wilberforce disse na Câmara dos Comuns de 

Carey: 

 
Ele tinha o gênio e a benevolência de planejar o plano de uma 

sociedade para comunicar as bênçãos da luz cristã aos nativos 

da Índia. Para se qualificar para esse empreendimento 

verdadeiramente nobre, ele resolutamente se aplicara ao estudo 

das línguas aprendidas; e depois de obter considerável 

proficiência neles, aplicou-se a várias línguas orientais, e mais 



especialmente ao sânscrito, em que sua proficiência é 

reconhecida como sendo maior que a de Sir William Jones, ou 

qualquer outro europeu. 

 

Com a derrota do antinomianismo, e sob o impulso da 

propaganda missionária, houve um desejo renovado de ler e 

estudar a Bíblia. Com isso, iniciou outro movimento 

destinado a exercer a influência mais benéfica sobre a raça 

humana em todas as partes do globo. No final do século 

XVIII, os ministros de religião daquele país sentiram uma 

grande falta de Bíblias galesas. Poucas famílias usavam uma 

única cópia das Escrituras Sagradas. Tão urgente era a 

necessidade, de um suprimento, que o Rev. Thomas Charles 

veio a Londres para colocar o assunto diante de algumas 

pessoas religiosas. Tendo sido apresentado ao comitê da 

Sociedade de Tratados Religiosos, do qual o Rev. Joseph 

Hughes, um Ministro Batista, era Secretário, que poderia 

haver uma escassez semelhante em outras partes do país, e 

que seria desejável formar uma sociedade com o propósito 

expresso de circular as Escrituras. Investigações foram feitas 

em toda a Inglaterra, bem como no continente, e verificou-se 

que as pessoas em todos os lugares eram destituídas da 

Bíblia. O resultado foi a formação da Sociedade Bíblica 

Britânica e Estrangeira. Hughes foi eleito secretário. 

 

“Sou grato pela minha intimidade com ele”, disse seu amigo 

Leifchild. “Minha estima por ele sempre cresceu com minha 

relação. Eu nunca conheci um caráter mais consistente, 

correto e sem mácula. Ele não era apenas sincero, mas sem 

ofensa, e adornava a doutrina de Deus, nosso Salvador, em 

todas as coisas. Sua mente estava cheia de informações, 

singularmente instrutivas e muito edificantes; e enquanto 

outros falavam de sinceridade e moderação, ele os 

exemplificava” (Leifchild, Memórias do Rev. J. Hughes, 

143). 

 



O Sr. Hughes preparou um ensaio premiado sobre: “A 

Excelência das Sagradas Escrituras, um argumento para sua 

dispersão mais geral”. A circulação deste ensaio levou à 

formação da Sociedade, em 4 de maio de 1804, na Londres 

Tavern, Bishopsgate Street. O Sr. Hughes originou a 

Sociedade, deu-lhe um nome e se tornou sua primeira 

secretária. Nesta reunião, foi acordado: 

 
(1) Uma Sociedade será formada com esta designação, A 

Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, da qual ele terá 

como único objetivo incentivar uma dispersão mais ampla das 

Escrituras Sagradas. 

 

(2) Esta Sociedade adicionará seus esforços aos empregados 

por outras Sociedades para a circulação das Escrituras pelos 

domínios britânicos e também, de acordo com sua capacidade, 

estenderá sua influência a outros países, sejam Cristãos, 

Mahometan e Pagan, etc. 

 

A instituição foi estabelecida e mais de setecentas libras 

foram subscritas para sua manutenção. O primeiro 

historiador, John Owen, diz: 

 
Assim, encerraram os trabalhos deste dia extraordinário, um 

dia memorável na experiência de todos os que participaram 

das transações pelas quais foram sinalizados; um dia para o 

qual a posteridade olhará para trás, como doação ao mundo, e 

que, em tempos de perturbação e angústia singulares, uma 

instituição para difundir, em grande escala, as novas de paz e 

salvação; um dia que será registrado como particularmente 

honroso para o caráter da Grã-Bretanha e como fixando uma 

época importante na história da humanidade (Owen, A 

História da Origem e Primeiros Dez Anos da Sociedade 

Bíblica Britânica e Estrangeira, I. 16, 17. Londres, 1816). 

 

A instituição das Escolas Dominicais também data desse 

período. Foi no ano de 1780 que Robert Raikes, proprietário 



e editor do Gloucester Journal , chamou sua atenção para a 

ignorância e depravação dos filhos de Gloucester. As ruas da 

parte baixa da cidade, ele foi informado, estavam cheias no 

domingo com “multidões desses desgraçados, libertados 

naquele dia do emprego, passavam seu tempo em ruídos e 

tumultos, jogando chinck, pranguejando e xingando”. Raikes 

imediatamente concebeu a idéia de empregar pessoas para 

ensinar essas crianças no domingo. A ideia foi executada e, 

ao fim de três anos, ele escreveu a um amigo: 

 
Faz agora três anos desde que começamos; e eu queria que 

você estivesse aqui, para investigar o efeito. Uma mulher que 

mora em uma rua, onde eu havia instalado uma escola, me 

disse, há algum tempo, que o local era um paraíso aos 

domingos, comparado com o que costumava ser. Os números 

que aprenderam a ler e dizem seu catecismo são tão grandes 

que fico surpreso com isso. Na tarde de domingo, as senhoras 

levam seus estudiosos para a igreja —  um lugar no qual nem 

eles nem seus ancestrais entraram com vista à glória de Deus 

(Watson, History of the Sunday School Union, 5, 6). 

 

A escola de Raikes não era uma escola dominical, mas uma 

escola que ensinava leitura e catecismo da Igreja da 

Inglaterra e levava as crianças à igreja no domingo. Raikes 

não parece ter esperado que seu sistema fosse adotado em 

geral. William Fox, um diácono Batista, de Londres, teve a 

honra de dar universalidade à Escola Dominical. Ele se 

interessou pelo movimento e propôs a Sociedade da Escola 

Dominical. “Estou cheio de admiração pelo grande”, escreve 

o Sr. Raikes ao Sr. Fox, “e pelo nobre design da sociedade 

que você fala de formar. Se fosse possível que minhas más 

habilidades pudessem ser úteis em qualquer grau para você, 

indique o assunto e você me achará inativo” (Baptist Maga 

zine, XIX. 251. Londres, 1827). A Sociedade da Escola 

Dominical, que tem sido tão útil na Inglaterra, foi 

organizada na Igreja Batista Prescott Street, Londres, em 7 



de setembro de 1785. Fox colocou a Escola Dominical sob 

professores voluntários e não remunerados, e teve a Bíblia 

ensinada em vez de estudos seculares. A moderna Escola 

Dominical em seu desenvolvimento se originou com um 

Batista. 

 

Algumas vezes foi dito que, devido à sua oposição ao 

batismo infantil, a posição dos Batistas incluía uma atitude 

severa em relação aos jovens. Mas eles não são indiferentes 

à conversão de seus filhos. Os convênios das igrejas 

Batistas, desde que possam ser rastreados, comprometem 

cada membro a criar seus filhos “na criação e admoestação 

do Senhor”. Isso se manifestou na vida desses Batistas 

ingleses. Benjamin Keach (nascido em 1640) sofreu no 

pelourinho por ordem dos juízes por escrever e publicar um 

livro intitulado “O Instrutor da Criança”, e ficou preso por 

dois meses e forçado a pagar uma multa de cem libras. Ele 

se converteu aos dezoito anos e foi pastor em Londres aos 

vinte e oito anos. John Gill (nascido em 1607), o grande 

comentarista, foi convertido aos doze anos de idade e aos 23 

anos foi o sucessor de Keach. John Rippon (nascido em 

1751), o sucessor de Gill foi convertido aos dezesseis anos, 

era um pregador licenciado no Bristol College aos dezessete 

anos e foi escolhido para suceder o grande Gill aos vinte 

anos de idade. John Ryland (nascido em 1755) foi 

convertido aos 14 anos e ordenado aos dezoito anos. Joseph 

Stennett (nascido em 1692), foi convertido aos quinze anos e 

foi ordenado pastor de Little Wild Street aos 22 anos. 

Samuel Stennett (nascido em 1727), filho e sucessor do 

acima, foi convertido e batizado quando era bem jovem. 

Robert Hall (nascido em 1764), foi convertido aos nove anos 

de idade, começou a pregar aos quinze e foi pastor assistente 

da Broadmead Church, Bristol, antes de atingir a maioria. 

 

Do mesmo despertar geral, o Stepney College, agora 

Regents Park College, deve sua origem. Sua fundação é 



inteiramente devida a Abraham Booth. Nenhuma instituição 

prestou mais serviços aos Batistas da Inglaterra do que esta. 

Por mais de trinta anos, o célebre Joseph Angus foi seu 

presidente. Ele foi um estudioso profundo, um escritor 

vigoroso e membro do Comitê que Revisou o Novo 

Testamento. Aos 22 anos, ele era pastor da igreja 

homenageado pelas ministrações do Dr. Gill e Rippon, e isso 

foi nos últimos dias para receber fama adicional do 

ministério de Charles H. Spurgeon. O trabalho de Revisão 

ocupou grande parte de seus melhores pensamentos e 

trabalho por dez anos (1870-1880), e ao entusiasmo que uma 

tarefa tão agradável inspirou foi acrescentado o prazer de ter 

relações com eruditos de quase todas as seções da 

comunidade religiosa. Ele sempre foi distintamente um 

Batista. 

 

Além das Faculdades Bristol e Midland, cuja fundação já foi 

mencionada, os Batistas da Inglaterra têm o Rawdon 

College, em 1804 D.C., o Pastors College, em 1861, e o 

Manchester College, em 1866. 

 

Os Batistas ingleses abundaram em autores capazes. Nota 

pode ser feita de apenas dois ou três aqui. John Foster foi um 

escritor de ensaios. Sir James Mackintosh declara que ele foi 

“um dos escritores mais profundos e eloquentes que a 

Inglaterra produziu”. Aubrey, em seu livro “Rise of the 

Nation English”, faz essa referência a John Foster: “A 

Eclectic Review por um longo período influenciou opiniões 

literárias e políticas; principalmente através dos esplêndidos 

artigos, com quase 200 em número, contribuídos por John 

Foster ensaios famosos mostraram que seu autor é, de 

acordo com Mackintosh, um dos escritores mais profundos e 

eloquentes que a Inglaterra produziu. Sua “Life and 

Correspondence”, de Ryland, está entre os clássicos. 

Nenhum livro de canções estaria completo que não 



contivesse Blest seja o empate  por John Fawcett; e como 

“Quão firme é uma Fundação”, de George Keith. 

 

Os Batistas ingleses sempre tiveram pregadores capazes, 

cultos e eloquentes. Eles produziram três dos maiores 

pregadores de todos os tempos. Robert Hall foi considerado 

o maior pregador que já usou a língua inglesa. E nenhuma 

geração esquecerá Charles H. Spurgeon e Alexander 

Maclaren. 

  



LIVROS PARA LEITURA E REFERÊNCIAS 

ADICIONAIS: 

 

As obras de Andrew Fuller, John Gill, John Rippon, John 

Foster, Abraham Booth, Charles H. Spurgeon, Alexander 

Maclaren, etc., etc. 

 



  



CAPÍTULO XXI 

 

AS ORIGENS DAS IGREJAS BATISTA AMERICANAS 

 
A Data Dos Primeiros Batistas Na América Incerta — Muitos Dos 

Primeiros Batistas — Cotton Mather — Plymouth — Roger Williams e 

Samuel Howe — O Medo Do Anabatismo — Um Distúrbio Por Imersão 

— Governador Winthrop — Governador Bradford — Um Debate Sobre 

O Batismo — Presidente Chauncey — Scituate — Igreja Lathrop — 

Henry Dunster — Hanserd Knollys — O Tribunal Geral De 

Massachusetts Participa — Weymouth — Lady Moody — Pintor — 

Perseguições — Roger Williams — Em Salem — Em Providence - A 

Forma De Sua Imersão No Batismo — Richard Scott — William 

Coddington — Williams Testifica Joseph B. Felt — George P. Fisher — 

Philip Schaff — William Se Separa Dos Batistas — Sucessão 

Apostólica — Os Batistas Não Derivam Seu Batismo De Williams — A 

Primeira Democracia — As Disposições Da Carta Da Rhode Island — 

Liberdade Religiosa — Arnold — Hough — Bancroft — História Do 

Juiz — Gervinus — Straus — As Perseguições Dos Batistas Em 

Massachusetts — John Clark — Obadiah Holmes — Virginia: Um 

Campo De Batalha Pela Liberdade — Leis Severas — Sir W. Berkeley 

— A Destruição Do Estabelecimento — O Testemunho De Hawks — 

James Madison — Thomas Jefferson — Bispo Meade — George P. 

Fisher Resume O Caso — A Guerra Revolucionária — William Pitt — 

Fox — Burke — Robert Ryland — Não Há Conservadores Entre Os 

Batistas — O Congresso Continental — A Associação Da Filadélfia — 

Um Memorial Ao Congresso — Os Batistas No Exército — O Capelães 

— James Manning — John Hart — Thomas Jefferson — John Leland 

— Salvaguardando a Liberdade Da Terra — A Primeira Emenda à 

Constituição  — O Elogio Dos Batistas Por George Washington 

 

A data exata da chegada dos primeiros Batistas na América 

e seus nomes são incertos. Há vestígios de imersão e a 

rejeição do batismo infantil em uma data precoce. O 

governador Winslow escreveu sobre os Batistas, em 1646: 

“Temos alguns vivendo entre nós, ou seja, algumas de 

nossas igrejas, desse julgamento”. Cotton Mather afirma que 

“muitos dos primeiros colonos de Massachusetts eram 

Batistas, e eram pessoas santas, vigilantes, fiéis e celestiais 



como qualquer outra, talvez no mundo” (Mather, Magnalia, 

II. 459). Ele ainda diz: 

 
Algumas dessas pessoas estão entre os plantadores da Nova 

Inglaterra desde o início e foram bem-vindas à comunhão de 

nossas igrejas, de que desfrutaram, reservando suas opiniões 

particulares para si. Mas, finalmente, aconteceu que, embora 

algumas de nossas igrejas o usassem, poderia ser um pouco 

excessivamente convincente para com seus irmãos, o que 

viraria as costas fracamente quando os bebês fossem criados 

para serem batizados, na congregação lá. foram alguns desses 

irmãos que em um dia de tentação irromperam em práticas 

cismáticas, que eram justamente ofensivas para todas as 

igrejas neste deserto (Ibid, II. 459. Hartford, 1820). 

 

Falando dessas declarações do historiador Mather o Batista 

Crosby diz: “De modo que o antipedobatismo é tão antigo 

nessas partes quanto o próprio Cristianismo” (Crosby, I. 

111). 

 

As notícias Batistas foram abordadas em Plymouth. Roger 

Williams chegou em 1631. Ele havia participado da 

pregação de Samuel Howe, o pregador Batista de Londres 

que praticava imersão. O próprio Williams prestou uma alta 

homenagem a Howe. Não é certo que Wiliams, nessa época, 

tenha adotado completamente os princípios Batistas. 

“Quando é lembrado”, diz Ivimey, “que em 1615 os Batistas 

da Inglaterra imploravam pela liberdade de consciência 

como o direito de todos os Cristãos, em seu trabalho 

intitulado ‘Perseguição julgada e condenada:’ — e isso 

parece ter sido o sentimento uniforme da denominação em 

geral, e que o Sr. Williams era muito íntimo deles em um 

período muito precoce, o que é evidente pela maneira como 

ele fala do Sr. Samuel Howe, de Londres: É altamente 

provável que esses princípios que rendeu-lhe uma bênção 

para a América e o mundo foi primeiramente mantido e 



ensinado pelos Batistas ingleses” (Ivimey, A History of the 

English Baptist, I. 219, 220). 

 

É provável que Williams já acreditasse em imersão e 

rejeitasse o batismo infantil. Em 1633, ele “já estava 

inclinado às opiniões dos Anabatistas” (Publicações do 

Narragansett Club, I. 14). Por solicitar sua demissão para 

Salem no outono de 1633, o Élder Brewster convenceu a 

Igreja de Plymouth a abandonar a comunhão com ele, para 

que ele não “seguisse o mesmo curso de Separação e 

Anabatistério rígido que John Smith, o Se-Batista de 

Amsterdã tinha feito” (Publicações do Narragansett Club, I. 

17). O Anabatismo era um espectro que assombrava a 

imaginação dos primeiros colonos americanos. A palavra 

possuía um poder misterioso de inspirar terror e criar ódio. 

“Pode ser feito o símbolo de tudo o que é absurdo e 

execrável, de modo que o próprio som irrite as paixões da 

multidão, como os cães foram ensinados a latir, em nome de 

um tirano vizinho”. 

 

William Gammell, depois de afirmar a imersão de Roger 

Williams, diz ainda: 

 
A própria menção ao nome do Anabatismo evocou uma série 

de fantasmas, que nunca deixaram de excitar as apreensões dos 

primeiros puritanos. Por isso, quando o Sr. Brewster sugeriu 

até a mais remota associação de Roger Williams com essa 

heresia, a igreja em Plymouth foi facilmente induzida a 

conceder a desmissão que ele havia solicitado. Um número 

considerável de membros, no entanto, que se apegaram ao seu 

ministério também foram demitidos ao mesmo tempo e 

removidos com ele para Salem (Gammell, Life of Roger 

Williams, 27. In American Sparks Biography, IV). 

 

Havia uma mancha Anabatista em Plymouth. Existe, 

portanto, essa circunstância singular que o Rev. Charles 



Chauncy, que era um clérigo episcopal e trouxe com ele a 

doutrina da imersão, feita para Plymout. Felt diz que chegou 

“alguns dias antes do grande terremoto de 1º de junho”, 

1639. 

 

O relato da perturbação por imersão é relatado por dois 

governadores que foram testemunhas oculares. O 

governador Winthrop da Colônia de Massachusetts, com 

data de 1639, diz: 

 
Nossos vizinhos de Plymouth haviam conseguido, a partir de 

então, um ano, Chancey, um grande estudioso e um homem 

piedoso, pretendendo chamá-lo para o escritório de um 

professor; mas, antes que chegasse o momento oportuno, ele 

descobriu seu julgamento sobre o batismo, que as crianças 

deveriam ser mergulhadas e não borrifadas; e, ele sendo um 

homem ativo e muito veemente, surgiram muitos problemas 

com isso. Os magistrados e os presbíteros de lá, e a maioria 

das pessoas, resistiram ao recebimento dessa prática, não tanto 

por si mesmos, como por medo de piores consequências, como 

a aniquilação de nosso batismo, etc. Depois disso, a igreja 

escreveu a todas as outras igrejas, aqui e em Connecticut, etc., 

para aconselhamento, e enviou os argumentos do Sr. Chancey. 

As igrejas os levaram em consideração e retornaram suas 

várias respostas, onde mostraram sua discordância dele e 

claramente refutaram todos os seus argumentos, descobrindo 

alguns grandes erros sobre o julgamento e a prática da 

antiguidade (Winthrop, History of New England, I. 330, 331). 

 

O governador Bradford, de Plymouth Colony, abordou o 

assunto da mesma forma e mostrou que não apenas Chauncy 

era um imersionista, mas que toda a Nova Inglaterra estava 

agitada com o assunto de imersão. Assim, há o registro de 

dois governadores sobre o assunto. O governador Bradford 

diz: 

 



Eu tinha esquecido de inserir em seu lugar como a igreja aqui 

convidou e enviou o Sr. Charles Chansey, um homem 

reverendo, piedoso e muito erudito, que pretendia, por 

tentativa, escolhê-lo pastor da igreja, para ouvir, por sua 

performance mais confortável ministrie com o Sr. John Reinor, 

o professor de vocês mesmos. Mas houve alguma diferença no 

batismo, ele sustentava que deveria ser apenas mergulhando e 

colocando todo o corpo debaixo d'água, e que a aspersão era 

ilegal. A igreja deu a entender que a imersão, ou mergulho, era 

legal, mas nisso não poderia ser tão conveniente. Mas eles não 

puderam nem lhe confiaram nisto, que a aspersão (que todas as 

igrejas de Cristo fazem por você mais parte neste dia) foi uma 

invenção ilegal e humana, como você também era; mas eles 

estavam dispostos a gritar com ele o máximo que podiam, e ao 

máximo; e estavam contentes em fazê-lo praticar como ele foi 

persuadido; e quando ele viesse ministrar essa ordenança, 

poderia fazê-lo de qualquer maneira que desejasse, desde que 

sofresse pacificamente o Sr. Reinor, e quem desejasse que eles 

fossem batizados por ele, por aspersão ou ligando água sobre 

eles; portanto, pode não haver perturbação em sua igreja até 

agora. Mas ele disse que não poderia ser encontrado aqui. 

Sobre a qual a igreja contratou alguns outros ministros para 

discutir publicamente com ele; como o Sr. Ralfe Patrick, de 

Duxberie, também alguns outros ministros dentro deste 

governo. Mas ele não estava satisfeito; então vós enviamos a 

igreja a muitas outras igrejas para implorar por sua ajuda e 

aconselhar sobre esse assunto, e com sua vontade e consente, 

enviamos a eles seus argumentos escritos sob sua própria mão. 

Eles os sentem na igreja de Boston, na baía de Massachusetts, 

para serem comunicados com outras igrejas. Também eles 

enviaram o mesmo para as igrejas de Conightecutt e New-

Haven, com outras pessoas; e recebeu respostas muito capazes 

e suficientes, como eles concebiam, deles e de seus ministros, 

que todos concluíram contra ele. Mas ele próprio não estava 

satisfeito com isso. Suas respostas são grandes demais para 

serem relatadas. Eles conceberam que a igreja havia feito o 

que havia de melhor em suas coisas; portanto, o Sr. Chansey, 

que faz mais de três anos aqui, se retirou para Sityate, onde 



agora permanece como ministro da igreja (Bradford, Of 

Plimoth Plantation, 382, 384). 

 

Este foi o primeiro debate no continente americano sobre 

imersão. Isso foi possivelmente antes de haver uma igreja 

Batista neste país, certamente antes de haver mais de uma, a 

saber, a Primeira Providência. Toda a Nova Inglaterra estava 

agitada com o assunto de imersão. 

 

A Igreja de Boston e outras igrejas devolveram respostas 

(Bradford, History of New England, I.). Por mais que 

Chauncy fosse admirado em Plymouth, a igreja não o 

empregava por causa de seus pontos de vista sobre o assunto 

da imersão. Isso é apresentado por Hooker em uma carta a 

seu genro, Shepherd, 2 de novembro de 1640. Ele diz: 

 
Ultimamente, tive informações de Plymouth. O Sr. Chauncy e 

a igreja devem se separar, ele se sustentar e eles mesmos. No 

dia do jejum, quando uma conclusão completa do negócio 

deveria ser feita, ele professou abertamente que acreditava na 

verdade de sua opinião tanto quanto a de que havia um Deus 

no céu e que ele estava tão decidido quanto aquele a terra 

estava no centro. Se essa confiança é bem-sucedida, errei meu 

alvo. O Sr. Humphrey, pelo que ouvi, o convida para a 

providência, e esse litoral é o mais conhecido por suas 

opiniões e práticas (Felt, Ecclesiastical History, I. 443). 

 

Será visto nesta carta de Hooker que Chauncy foi convidado 

a deixar Plymouth para ir a Providence, pois “esse litoral é o 

mais adequado para suas opiniões e práticas”. Ou seja, os 

homens da Providência acreditavam na imersão. Não pode 

significar mais nada, já que Chauncy ainda acreditava no 

batismo infantil. Isso é perfeitamente claro para Felt diz 

sobre Chauncy, 7 de julho de 1642: 

 
Chauncy em Scituate ainda adere à sua prática de imersão. Ele 

batizou dois de seus próprios filhos dessa maneira. Uma 



mulher de sua congregação que teve um filho de três anos e 

desejou que recebesse tal ordenança, temia que pudesse ficar 

muito assustada ao ser mergulhada como algumas outras. Ela 

desejou uma carta dele, recomendando-a para a igreja de 

Boston, para que ela pudesse borrifar a criança. Ele obedeceu e 

o rito foi administrado de acordo (Felt, Ecclesiastical History, 

I. 497. Ver também Winthrop, History of New England, II. 

72). 

 

Portanto, não houve diferença entre os homens da 

Providência e Chauncy na forma do batismo. Então Chauncy 

se estabeleceu em Scituate. Mas a prática de mergulhar era 

conhecida naquela cidade. Em 1684, depois que Spilsbury se 

retirou da Igreja Jacob, em Londres, e ele estava praticando 

mergulhar, Lathrop, então pastor daquela igreja e alguns de 

seus seguidores, retirou-se de Londres e se estabeleceu em 

Scituate, Massachusetts. Mesmo após a remoção, a velha 

questão da imersão não surgia. Deane, que era um 

historiador capaz e editor das publicações da Sociedade 

Histórica de Massachusetts, diz: 

 
A controvérsia a respeito do modo do batismo havia sido 

agitada na igreja do Sr. Lathrop antes de ele deixar a 

Inglaterra, e uma parte se separou dele e estabeleceu a 

primeira igreja Batista (calvinista) na Inglaterra em 1633. 

Aqueles que vieram parecem não ter sido todos se 

estabeleceram nesse ponto e encontraram outros em Scituate 

prontos para simpatizar com eles. 

 

Lathrop permaneceu em Scituate até 1639. O problema da 

imersão ainda o perseguia, e em 1639 ele e a parte ou a 

igreja que praticava aspersão, que eram minoria, foram 

removidos para Barnstable. Deane diz ainda que a maioria 

dos que ficaram em Scituate acreditavam em imersão, mas 

“quase metade da igreja estava decidida a não se submeter a 

esse modo”. Uma parte “mantinha a aspersão infantil; outra 

exclusivamente a imersão em adultos; e uma terceira, sendo 



Chauncy, a imersão em bebês e adultos”. Então, quando 

Chauncy chegou a Scituate, encontrou um povo de seu 

próprio modo de pensar. 

 

O Dr. Henry S. Burrage pergunta: 

 
Como o Sr. Chauncy sustentou essa opinião, se a imersão era 

desconhecida entre os Batistas da Inglaterra até 1641? E 

certamente se o Sr. Chauncy, em 1638, rejeitou a aspersão e 

insistiu na imersão como batismo das escrituras, por que Roger 

Williams e seus associados em Providence não fizeram o 

mesmo no ano seguinte? [ou no ano anterior]. 

 

Não apenas todas as igrejas consideraram e responderam ao 

apelo da igreja de Plymouth à sua posição sobre a questão da 

imersão, mas quase todo homem que podia empunhar uma 

caneta parece ter usado isso contra os erros Anabatistas 

predominantes. John Lathrop, em 1644, publicou “Uma 

Breve Forma de Catecismo da Doutrina do Batismo. Em uso 

nestes tempos que são tão divertidos de perguntas”. No 

mesmo ano, Thomas Sheppard foi à imprensa, instigado 

pelo “aumento dos Anabatistas, separatistas rígidos, 

antinomianos e familistas”. Em 1645, George Phillips, de 

Watertown; em 1647, John Cotton, de Boston, e Nathaniel 

Ward, de Ipswich; em 1648, Thomas Cobbett, de Lynn; e 

em 1649, Thomas Hooker, todos os tratados publicados que 

tratam da questão do batismo e de seus candidatos 

adequados, e dirigidos aos Anabatistas, ‘em que os epítetos 

mais severos foram empregados. E essas são apenas 

amostras que foram preservadas de uma literatura vigorosa, 

suscitada pelas supostas exigências da época’ (King, The 

Baptism of Roger Williams, 52. Providence, 189?). 

 

Em 1654, Chauncy foi eleito presidente da Universidade de 

Harvard. Consistente com sua posição anterior, ele ainda 

mantinha a imersão. Pierce, o historiador de Harvard, diz: 



 
A cidade para a qual o Presidente Dunster se aposentou após 

sua renúncia teve a sorte de suprir a faculdade com um 

sucessor na pessoa do Rev. Charles Chauncy. Ele “era ao 

contrário extremo quanto ao batismo de seu antecessor; seu 

julgamento não era apenas admitir crianças ao batismo, mas 

também lavá-las ou mergulhá-las por toda parte” (Pierce, 

History of Harvard University, 18. Cambridge, 1833). 

 

O terceiro pastor de Scituate foi Henry Hunster. Ele foi o 

primeiro presidente de Harvard. Ele veio para a América em 

1640 e foi imediatamente eleito Presidente do Colégio. 

Hubbard diz sobre ele: 

 
Sob quem, aquilo que era antes, mas na melhor das hipóteses, 

schola illustra, cresceu para a estatura e perfeição de um 

colégio, e floresceu na profusão de todas as ciências liberais 

por muitos anos. 

 

E Prince diz: 

 
Para uma melhoria adicional, (The New England Psalm Book) 

foi comprometido com o Rev. Henry Dunster, presidente do 

Harvard College; um dos grandes mestres das línguas 

orientais, conhecido nesses confins da terra (príncipe, prefácio 

do livro de salmos da Nova Inglaterra). 

 

Ele havia levado o Colégio ao mais alto padrão de utilidade. 

Ele esteve presente em Boston no julgamento de Clarke, 

Holmes e Crandall por adorar a Deus. Ele tinha escrúpulos 

há muito tempo sobre o batismo infantil e agora estava 

convencido de que estava errado. Ele pregou com ousadia o 

mesmo na igreja de Cambridge. Isso frustrou bastante o Sr. 

Jonathan Mitchell, o pastor da igreja. Ele disse: 

 
Eu tive uma experiência estranha; Encontrei apressando e 

pressionando sugestões contra o pedobatismo, e injetei 



escrúpulos e pensamentos se o outro caminho pode não estar 

certo, e o batismo infantil é uma invenção dos homens, e se 

posso, com sã consciência, batizar crianças e coisas assim. E 

esses pensamentos foram lançados com alguma impressão e 

deixaram uma estranha confusão e doença em meu espírito 

(Mitchell's Life, 69, 70). 

 

Essa ação contra o batismo infantil, em 1653, forçou sua 

demissão como presidente de Harvard. Quincy, historiador 

de Harvard, diz: 

 
A utilidade de Dunster, no entanto, foi considerada encerrada e 

seus serviços não são mais desejáveis. Em consequência de 

sua queda em 1653, como Cotton Mather a expressa, “nos 

espinhos do anti-peedobatismo” e de ter prestado “testemunho 

público no igreja em Cambridge contra a administração do 

batismo a qualquer criança que seja”. ... Indicado pelo grande 

júri por perturbar a ordenança do batismo infantil na igreja de 

Cambridge, condenado a uma advertência pública no dia da 

palestra e submetido a laços por bom comportamento, o 

martírio de Dunster foi consumado ao ser compelido em 

outubro de 1654 a renunciar ao seu cargo como presidente 

(Quincy, História da Universidade de Harvard, I, 15-18). 

 

Ele agora vai para Scituate como pastor e Chauncy foi para 

Harvard como presidente. Assim prevaleceram os 

sentimentos Batistas. A oposição foi mais forte contra seus 

pontos de vista sobre aspersão infantil. 

 

Hanserd Knollys chegou a Boston, em 1638, e em pouco 

tempo mudou-se para Dover, então chamada Piscataway, 

New Hampshire. Tem havido muita disputa sobre se ele era 

na época um Batista. Ele morreu em 19 de setembro de 

1691. Ao retornar à Inglaterra em 1641, ele certamente era 

Batista. Mather, que era contemporâneo e evidentemente 

familiarizado com suas opiniões na América, diz que era 

Batista. Ele diz: 



Confesso que houve algumas dessas pessoas cujos nomes 

merecem viver em nosso livro por sua piedade, embora suas 

opiniões particulares sejam de natureza invejável para os 

interesses declarados e supostos de nossas igrejas. Destes, 

havia alguns Anabatistas piedosos; Hanserd Knollys (a quem 

um de seus adversários chamou Absurd Knowles), de Dover, 

que depois voltou para Londres, morreu recentemente lá um 

homem bom, em boa velhice (Mather, Magnalia Christi 

Americana, I. 243. Hartford, 1855). 

 

No entanto, ele era aparentemente pastor de uma 

congregação atolada de Pedobatistas e Batistas em Dover. 

Não havia nada de estranho nisso, pois Isaac Backus, 

historiador Batista, já foi pastor de uma igreja antes de se 

tornar um Batista regular. Logo houve na igreja uma 

perturbação no assunto do batismo infantil. Leckford, um 

episcopal, visitou Dover em abril de 1641 e descreve uma 

controvérsia entre Knollys e um oponente ministerial sobre 

o batismo e a participação na igreja. “Eles dois”, diz ele, 

“brigaram por batizar crianças, receber membros etc”. Os 

Batistas, ensinados por Knollys, para escapar da perseguição 

foram removidos, em 1641, para Long Island. Depois que 

Long Island caiu no poder dos episcopais, eles se mudaram 

novamente para Nova Jersey e chamaram sua terceira casa, 

Piscataway. Esta tem sido uma igreja batista florescente. 

 

Manifestamente, o perigo Anabatista foi considerado 

grande, de modo que o Tribunal Geral de Massachusetts, em 

3 de março de 1636, ordenou: 

 
Que todas as pessoas devem tomar conhecimento de que este 

Tribunal não aprovará, nem doravante, nenhuma companhia 

de homens que, a partir de agora, se juntem ao pretenso modo 

de comunhão na igreja, sem que primeiro familiarizem o 

magistrado e os anciãos da maior parte das igrejas nesta 

jurisdição, com suas intenções e com a aprovação delas. E, 

além disso, está ordenado que nenhuma pessoa que seja 



membro de qualquer igreja que será doravante reunida sem a 

aprovação ou os magistrados e a maior parte das referidas 

igrejas será admitida à liberdade desta comunidade 

(Massachusetts Records). 

 

Parece que em 1639 houve uma tentativa de fundar uma 

igreja Batista em Weymouth, uma cidade a cerca de 24 

quilômetros a sudeste de Boston. Isso foi frustrado por 

magistrados interpostos. O crime acusado foi: 

 
Esse único batismo era a porta de entrada para a igreja visível; 

o tipo comum de pessoas abraçou ansiosamente sua opinião 

(Lenthal) e trabalhou para conseguir uma igreja assim a pé, 

como todos os batizados poderiam se comunicar, sem mais 

nenhuma tentativa deles (Massachusetts Records). 

 

John Smith, John Spur, Richard Sylvester, Ambrose Morton, 

Thomas Makepeace e Robert Lenthal foram os principais 

promotores do projeto. Todos foram processados perante o 

Tribunal Geral de Boston, em 13 de março de 1639, onde a 

maioria deles foi multada (Benedict, História dos Batistas, 

I.356. Boston, 1813). 

 

No mesmo ano em que o Sr. Chauncy chegou, uma mulher 

de considerável distinção, a quem o governador Winthrop 

chama Lady Moody e que, segundo o relato desse estadista e 

historiador, era uma mulher sábia, amável e com religiões, 

“foi tomada com o erro de negar o batismo aos bebês” 

(Winthrop, II. 123, 124). Ela havia comprado uma plantação 

em Lynn, a 16 quilômetros a nordeste de Boston, de um 

Humphrey, que havia retornado à Inglaterra. Ela pertencia à 

igreja em Salem, à qual estava perto, onde era tratada por 

muitos anciãos e outros; mas persistindo em seu erro, e para 

escapar da tempestade que ela viu se acumulando sobre sua 

cabeça, ela se retirou para Long Island e se estabeleceu entre 

os holandeses. “Muitos outros infestados de Anabatismo 



também foram para lá”. Onze anos após a remoção da Sra. 

Moody's (1651), os Srs. Clarke, Holmes, e Crandall, foram 

visitar alguns Batistas em Lynn, a pedido de um irmão mais 

velho. Essa circunstância torna provável que, embora muitos 

Anabatistas tenham saído com essa dama, ainda restem 

alguns (Benedict, A General History of the Baptist 

Denomination, I. 358). 

 

Em 1644, somos informados pelo Sr. Hubbard, que um 

homem pobre, chamado Painter, tornou-se repentinamente 

Anabatista, e ter um filho nascido não permitiria que sua 

esposa o levasse para ser batizado. Ele foi denunciado por 

isso à corte e ordenado por eles a permitir que seu filho 

fosse batizado. Mas o pobre Painter teve a infelicidade de 

discordar da igreja e da corte. Ele lhes disse que o batismo 

infantil era uma ordenança anticristã, pela qual ele foi 

amarrado e chicoteado. Ele suportou seu castigo com 

firmeza e declarou que tinha ajuda divina para apoiá-lo. O 

mesmo autor que registra essa narrativa, sugere que esse 

pobre sofredor “era um homem de comportamento muito 

frouxo em casa”. Essa acusação era completamente natural; 

não precisa de fatos adicionais para comprová-lo; pois era 

possível que um pobre Anabatista fosse um homem santo? O 

governador Winthrop nos diz que ele pertencia a Hingham e 

diz que foi açoitado “por repreender a ordenança do Senhor” 

(Winthrop, II. 174, 175). Sobre o qual o Sr. Backus 

questiona judicialmente: “Os que açoitaram esse pobre 

homem consciente não censuraram a aspersão infantil, 

adotando tais métodos para apoiá-lo, mais do que Painter?” 

(Backus, I. 357, 358). 

 

A essa altura, Winthrop nos diz que “os Anabatistas 

aumentaram e se espalharam em Massachusetts” (Winthrop, 

II. 174). Isso é confirmado de várias maneiras. 

 



Thomas Hooker, de Connecticut, escreveu a Thomas 

Sheppard, de Cambridge, da seguinte maneira: 

 
Gosto daqueles Anabatistas e de suas opiniões todos os dias 

piores que os outros ... a menos que você seja muito vigilante, 

você terá um exército em campo antes de saber como se 

preparar ou se opor. 

 

Quando John Wilson, o colega de John Cotton, estava 

chegando ao fim, ele foi perguntado sobre quais pecados a 

terra havia sido visitada pelos julgamentos de Deus, e sua 

resposta foi: “Separatismo, Anabatismo e Corá”. 

 

As perseguições começaram contra os Batistas em 1635 e 

foram infligidas posteriormente em nome da lei em muitos 

lugares, em Dorchester, Weymouth, Rehobeth, Salem, 

Watertown, Hingham, Dover, N.H. e Swampscott. Tão 

numerosos foram os infratores que, em 13 de novembro de 

1644, o Tribunal Geral aprovou uma lei para a supressão dos 

Batistas. A lei era a seguinte: 

 
Na medida em que a experiência provou abundante e 

frequentemente, que desde o primeiro surgimento dos 

Anabatistas, cerca de cem anos desde então, eles têm sido os 

incendiários das comunidades e os infectadores de pessoas nos 

principais assuntos religiosos, e os perturbadores das igrejas 

em todos os lugares em que estiveram e que aqueles que 

consideraram ilegal o batismo de crianças, geralmente 

mantiveram outros erros ou heresias juntos, embora eles 

(como outros hereges costumam fazer) ocultassem o mesmo 

até obter uma vantagem adequada e oportunidade de desabafá-

los, por meio de perguntas ou escrúpulos; e considerando que 

mergulhadores desse tipo desde a nossa chegada à Nova 

Inglaterra apareceram entre nós, alguns dos quais (como 

outros antes deles) negaram a ordenança da magistratura e a 

legalidade de fazer guerra, e outros, a legalidade dos 

magistrados e sua inspeção em qualquer violação da primeira 



tabela; que opiniões, se elas devem ser entendidas por nós, 

devem ser aumentadas entre nós e, portanto, devem 

necessariamente trazer culpa sobre nós, Infecção e problemas 

para as igrejas, e risco para toda a comunidade; é ordenado e 

acordado que, se qualquer pessoa ou pessoas, dentro desta 

jurisdição, condenar abertamente ou se opor ao batismo de 

crianças, ou seduzir secretamente outras pessoas a partir da 

aprovação ou uso delas, ou deixar a congregação 

propositadamente ministério da ordenança, ou negará a 

ordenança da magistratura, ou seu direito e autoridade legais 

de fazer guerra ou punir as violações externas da primeira 

mesa, e deve comparecer ao tribunal voluntariamente e 

obstinadamente continuar nela após o devido tempo e meios 

de condenação, todas essas pessoas ou pessoas serão 

sentenciadas a banimento (Backus, História dos Batistas na 

Nova Inglaterra, I. 359, 360) 

 

Falando dessa lei, Hubbard, um de seus próprios 

historiadores, diz: 

 
Mas com que sucesso é difícil dizer; sendo todos os homens 

naturalmente inclinados a ter pena dos que sofrem, o quanto 

eles se enfurecem contra os ofensores em geral. A consciência 

natural e a reverência de uma Deidade, profundamente 

gravada no coração de todos, tornam os homens mais aptos a 

favorecer aqueles que sofrem pela religião, verdadeiros ou 

falsos (Massachusett Record, 373). 

 

No ano seguinte, em março, foi feito um esforço no Tribunal 

Geral “para suspender (se não abolir) uma lei contra os 

Anabatistas no ano anterior”. Não prevaleceu porque 

“alguns tinham muito medo do aumento do Anabatismo. 

Essa foi a razão pela qual a maior parte prevaleceu pela 

estrita observação das leis acima mencionadas, apesar de se 

aventurar um pouco de moderação em relação a alguns 

casos, se bem não é melhor”. 

 



Roger Williams nasceu por volta de 1600. Foi educado na 

Universidade de Cambridge sob o patrocínio do célebre 

jurista Sir Edward Coke. Ele foi seriamente perseguido pelo 

arcebispo Laud e, por esse motivo, fugiu para a América. 

Ele chegou a Boston, em fevereiro de 1681. Ele foi 

imediatamente convidado a se tornar pastor daquela igreja, 

mas descobriu que era “uma igreja não separada” e ele “não 

se comprometeu” com isso. A igreja de Salém fez um 

convite para se tornar pastor, mas ele foi impedido de 

permanecer nessa acusação por uma reclamação do 

governador Bradford. Ele foi recebido de bom grado em 

Plymouth, mas deu “vazão ... a mergulhadores de suas 

próprias opiniões singulares” e procurou “impor essas leis a 

outros”. 

 

Por isso, ele retornou a Salem no verão de 1683 com várias 

pessoas que simpatizavam com seus pontos de vista; e em 

1684 ele se tornou pastor daquela igreja. Já havia havido 

muita discussão sobre certas fases do batismo infantil. Ele 

foi finalmente banido daquela colônia em janeiro de 1686. 

Seus princípios radicais exigiam a separação da igreja e do 

estado, e essa doutrina era prejudicial em Salem. 

 

Depois de muitas aventuras ao atravessar as florestas sem 

trilhas no meio de um inverno fantástico da Nova Inglaterra, 

ele chegou a Providence com outras cinco pessoas, em junho 

do mesmo ano. Em 1688, muitos Cristãos de Massachusetts 

que adotaram os pontos de vista Batistas e se viram sujeitos 

a perseguições por causa disso mudaram-se para Providence 

(Winthrop, A History of New England, I.269). A maioria 

deles estava ligada a Williams em Massachusetts e alguns 

deles provavelmente eram Batistas na Inglaterra. Williams 

conhecia bem os pontos de vista Batistas e já havia exposto 

a liberdade da alma. Winthrop atribuiu as visões Batistas de 

Williams à Sra. Scott, uma irmã de Ann Hutchinson. 

Williams estava familiarizado com a visão batista geral de 



um administrador adequado do batismo, ou seja, que dois 

crentes tinham o direito de começar o batismo. Em sua 

adoção dos pontos de vista Batistas, antes de março de 1639 

(Winthrop diz em 1638, I. 293), Williams foi batizado por 

Ezekiel Holliman e, por sua vez, Williams batizou Holliman 

e outras dez. Naquela época, não havia um pregador Batista 

na América, a menos que Hanserd Knollys fosse um homem 

assim. 

 

A forma do batismo na ocasião foi imersão (Newman, A 

History of Baptist Church igrejas in the United States, 80. 

New York, 1894). Em uma nota de rodapé, o Dr. Newman 

diz: 

 
O testemunho contemporâneo é unânime em favor da visão de 

que a imersão foi praticada por Williams. Como o fato é 

geralmente admitido, não parece valer a pena citar as 

evidências. 

 

Essa evidência é clara e explícita. Já foi feita referência às 

visões de imersão de Chauncy, e que em 2 de novembro de 

1640, em Providence, “esse litoral é o mais adequado para 

sua opinião e prática”. 

 

Na pessoa de Richard Scott, houve uma testemunha ocular 

do batismo de Roger Williams. Ele também era Batista na 

época. Ele diz: 
 

Eu andei com ele no caminho dos Batistas por cerca de três ou 

quatro meses, período em que ele se separou da sociedade, e 

declarei em geral o fundamento e a razão disso; que o batismo 

deles não estava certo porque não foi administrado por um 

apóstolo. Depois disso, ele estabeleceu uma maneira de 

procurar (com dois ou três deles que se desentenderam com 

ele) por meio de pregar e orar; e lá ele continuou um ano ou 

dois, até que dois dos três o deixaram (Scott, Carta na resposta 



de George Fox a Williams. Backus, História dos Batistas da 

Nova Inglaterra, 1,88). 

 

Isso foi escrito trinta e oito anos após o batismo de 

Williams. Scott virou Quaker. Não há dúvida de que o 

“caminho dos Batistas” era imersão; e não há indícios de 

que os Batistas alguma vez tenham mudado seu método de 

batizar. 

 

Havia outra testemunha contemporânea na pessoa de 

William Coddington. Da mesma forma, ele virou Quaker e 

não podia dizer muitas coisas contra Williams. Em 1677, ele 

escreveu a seu amigo Fox, o Quaker, da seguinte maneira: 

 
Eu o conheço há cinquenta anos; um mero catavento; 

constante apenas em inconsistência; Pobre homem, que não 

sabe o que deve acontecer à sua alma, se esta noite lhe for 

tirada. ... Uma vez para o batismo na água, homens e mulheres 

devem ser mergulhados na água (Backus, História dos Batistas 

da Nova Inglaterra, I. 333). 

 

O testemunho de Williams sobre a forma do batismo é 

singularmente claro. Ele declara que é uma imersão. Em um 

folheto que por muito tempo deveria estar perdido, “Os 

batismos não fazem Cristãos”, 1645, ele diz: 

 
Em terceiro lugar, para as partes da Nova Inglaterra, posso 

falar de maneira sincera e confiante, sei que foi fácil para mim, 

há muito tempo, ter trazido muitos milhares desses nativos (os 

índios), sim todo o país, para uma conversão anticristã muito 

maior do que nunca foi ouvida na América. Eu relatei algo no 

capítulo de sua religião, como eu poderia ter levado o país 

inteiro a observar um dia em sete. Eu adoro ter recebido um 

batismo (ou lavagem), apesar de estar em Rivers (como os 

primeiros Cristãos e o Senhor Jesus Himselfe fizeram) por ter 

chegado a uma reunião declarada da igreja, mantinha 



sacerdotes e formas de oração, e toda a forma de culto 

anticristo na vida e na morte (p. 11). 

 

Em uma carta encontrada entre os documentos de Winthrop, 

datada de Narragansett, em 10 de novembro de 1649, 

Willams diz: 

 
Ultimamente, em Seekonk, muitos concordaram com o Sr. 

John Clark e nossos homens da Providência sobre o ponto do 

novo batismo e a maneira como mergulham, e o Sr. John Clark 

esteve lá ultimamente (e o Sr. Lucar) e mergulhou eles. Eu 

acredito que a prática deles se aproxima da primeira prática do 

grande Fundador Cristo Jesus, e então outras práticas 

religiosas (Publicações do Clube Narragansett). 

 

Muitos escritores Batistas poderiam ser citados para provar 

que Williams praticava imersão. Uma declaração de alguns 

escritores Pedobatistas é suficiente. 

 

Joseph B. Felt diz: 

 
Tendo se tornado Anabatista, por influência de uma irmã da 

sra. Hutchinson e de uma esposa de Richard Scott, ele foi 

morar em Providence no ano anterior. Williams, como afirmou 

Winthrop, foi recentemente imerso. A pessoa que realizou esse 

ritual foi Ezekiel Holliman, que havia residido lá em Salem. 

Williams então fez o mesmo por ele e por outras dez pessoas, 

e assim eles formaram uma igreja (Felt, Ecclesiastical History 

of New England, I. 402). 

 

Professor George r. Fisher, da Universidade de Yale, diz: 
 

Em Providence, em 1639, um leigo chamado Holliman o 

batizou por imersão, e Williams, por sua vez, batizou 

Holliman, e “mais dez”. Não foi um passo estranho, pois 

Roger Williams havia sido antecipado em seu princípio 

favorito de “liberdade da alma” pelos Batistas, pioneiros na 



afirmação da doutrina da liberdade religiosa (Fisher, History 

of the Christian Church, 472). 

 

O professor Fisher diz ainda: 

 
Em 1638, Williams foi imerso por um Anabatista chamado 

Holliman e dez outros. Foi assim constituída a primeira igreja 

Batista na América (Fisher, The Colonial Era, 123). 

 

Dr. Philip Schaff diz: 

 
Em 1638 ele se tornou Batista; ele foi imerso por Ezekiel 

Holliman e por sua vez imergiu Holliman e outros dez (Schaff, 

The Creeds of Christendom, 1.851). 

 

O ato de batismo por imersão nunca pareceu incomodar 

Williams. Ele tinha dúvidas em relação a qualquer 

administrador autorizado do batismo por causa da corrupção 

no mundo, não havendo igreja válida. Ele continuou apenas 

três ou quatro meses em conexão com a igreja de 

Providence, e depois se afastou deles e virou Buscador. Sob 

esse ponto, o governador Winthrop, na data de junho ou 

julho de 1639, diz: 

 
Em Providence, os assuntos continuaram à moda antiga. 

Williams e muitos de sua empresa, alguns meses depois, foram 

apressadamente rebatizados e negou a comunhão com todos os 

outros, e agora ele questionou seu segundo batismo, não sendo 

capaz de derivar a autoridade dos apóstolos, a não ser pelos 

ministros da Inglaterra (a quem ele julgava ser má autoridade), 

ele concebeu que Deus levantaria algum poder apostólico. 

Portanto, ele se inclinou dessa maneira, esperando (como 

deveria) se tornar um apóstolo; e tendo um pouco antes, 

recusou a comunhão com todos, exceto sua própria esposa, 

agora ele pregava e orava com todos os que chegavam. Então 

alguns de seus seguidores o deixaram e voltaram de onde 

foram (Winthrop, I. 307). 



 

Tendo sido um episcopal, a sucessão apostólica foi o golpe 

de pedra que ele dividiu. Cotton Mather diz sobre ele: 

 
Mediante o sentimento da corte, o Sr. Williams, com seu 

partido indo ao exterior (como se diz), para “buscar suas 

providências”, foi removido para a parte sul da Nova 

Inglaterra, onde ele, com algumas de sua própria seita, 

estabeleceu um lugar chamado Providence. Então eles 

prosseguiram não apenas na reunião de algo como uma igreja, 

mas na renúncia ao batismo infantil; e, nesse outro passo, da 

separação, eles não pararam, mas o Sr. Williams disse-lhes 

rapidamente: “sendo enganado, ele os levou da mesma forma 

ou para o caminho”, agora estava satisfeito de que não havia 

ninguém na terra que pudesse administrar batismo, e para que 

seu último batismo, assim como o primeiro, fosse uma 

nulidade ou a falta de um chamado administrador; aconselhou-

os a renunciar a tudo, a não gostar de tudo e a aguardar a 

chegada de um novo apóstolo; depois se dissolveram e se 

tornaram o tipo de seita que chamamos de Buscadores, etc. 

(Mather, Magnalia, I. 498). 

 

Uma visão lateral muito curiosa é lançada sobre esse assunto 

por Hornins, um escritor contemporâneo da Holanda. Havia 

uma relação religiosa e política muito próxima entre a 

Holanda, a Inglaterra e os americanos naquele momento. 

Este escritor holandês (Georgil Hornii, Historia Eccies, 

Ludg. Bat., 1665, p.267) menciona diretamente Roger 

Williams e traça a origem dos “Buscadores” na América. 

Quanto aos Batistas ingleses, ele presta um testemunho do 

qual seus descendentes não precisam. Ele diz: “O dos 

Anabatistas havia duas classes. A primeira detinha o livre 

arbítrio e uma comunidade de bens, negando a legalidade da 

magistratura e da batismo infantil. Dessas, na Inglaterra 

havia pouco ou nenhum. A segunda classe era ortodoxa, 

exceto por negar o batismo infantil”. 

 



Por uma questão de fato, ele permaneceu um Batista em 

princípio a vida toda. Mather diz que “a igreja não deu em 

nada”. Nesse ponto, houve muito debate e as autoridades 

estão divididas. A igreja não tem registros há mais de cem 

anos após 1639, provavelmente sendo queimados na Guerra 

do Rei Filipe, e sua história neste relato é incompleta. Bento 

XVI admite que “quanto mais estudo sobre esse assunto, 

mais fico inquieto e confuso” (Benedict, Uma História Geral 

da Denominação Batista na América, 443. Ver rei, A Igreja 

Mãe na América, 1896). É uma questão, no entanto, de 

nenhum momento particular para o historiador geral. Nada 

depende disso. De qualquer forma, os Batistas da América 

não derivaram sua origem de Roger Williams. Benedict (p. 

364) menciona os nomes de cinquenta e cinco igrejas 

Batistas, incluindo o ano de 1750, na América, e nenhuma 

delas saiu da igreja de Providence. 

 

“Desde o primeiro período de nossos assentamentos 

coloniais”, diz J. P. Tustin, “multidões de ministros e 

membros Batistas vieram da Europa e se estabeleceram em 

diferentes partes deste continente, cada um se tornando o 

centro de um círculo independente onde quer que se 

plantassem” (Tustin , Discurso proferido na Dedicação da 

Igreja e Sociedade Batista em Warren, R.I., 38). O Sr. Tustin 

continua: “É um fato geralmente conhecido que muitas das 

igrejas Batistas neste país derivaram sua origem das igrejas 

Batistas no País de Gales, um país que sempre foi um 

berçário por seus princípios peculiares. Nos assentamentos 

anteriores deste país, multidões de emigrantes galeses, que 

deixaram sua pátria, trouxeram consigo as sementes dos 

princípios batistas, e seus ministros e membros 

estabeleceram as bases de muitas igrejas Batistas na Nova 

Inglaterra, e especialmente nos estados intermediários.”. As 

igrejas, portanto neste país, eram em sua maioria compostas 

por membros diretamente da Inglaterra e do País de Gales. 

 



James D. Knowles (Memórias de Roger Williams, nota 169, 

Boston, 1834), levantou essa questão e respondeu da 

seguinte forma: 

 
A pergunta que foi feita, com alguma ênfase, como se isso 

afetasse vitalmente as igrejas Batistas neste país; “Por quem 

Roger Williams foi batizado?” não tem importância prática. 

Todos os que ele imergiu foram, como os Pedobatistas devem 

admitir, batizados. A grande família de Batistas neste país não 

nasceu da Primeira Igreja em Providence. Muitos ministros e 

membros Batistas vieram, desde cedo, da Europa, e assim se 

formaram igrejas em diferentes partes do país, que desde então 

se multiplicaram sobre a terra. A primeira igreja Batista 

formada no atual estado de Massachusetts, é a igreja em 

Swansea. Sua origem é datada em 1663, quando o Rev. John 

Myles veio do País de Gales, com vários membros, de uma 

igreja Batista, que trouxe consigo seus registros. Dos 400.000 

comunicantes atualmente nos Estados Unidos, uma pequena 

fração tem apenas qualquer conexão ruim, imediata ou remota, 

com a venerável igreja de Providence, embora seus membros 

sejam numerosos, e ela foi homenageada como mãe de muitos 

ministros. 

 

Este foi o começo do assentamento de Rhode Island. A 

primeira declaração de democracia, na América, foi 

formulada aqui em março de 1641. O autor da História da 

literatura americana diz: 

 
Foi ordenado e acordado por unanimidade que o governo que 

esse órgão político atende nesta ilha e sua jurisdição, a favor 

de nosso príncipe, seja uma democracia ou governo popular; 

isto é, está no poder do corpo de homens livres, 

ordenadamente reunidos, ou grande parte deles, fazer ou 

constituir leis justas, pelas quais serão reguladas, e desprezar 

entre si os ministros que verão executados fielmente entre 

homem e homem. 

 

E os seguintes atos garantiram a liberdade religiosa lá: 



Foi ainda ordenado, pela autoridade deste Tribunal, que 

nenhum deles fosse considerado delinquente pela doutrina, 

desde que não fosse repugnante diretamente ao governo ou às 

leis estabelecidas. 

 

Em setembro de 1641, foi ordenado: 

 
Que a lei da última Corte feita a respeito da liberdade de 

consciência no ponto de doutrina seja perpetuada. 

 

Foi decretado em Providence, em 1641, que desde: 

 
Nossa carta dá-nos o poder de governar a nós mesmos, e 

outros que vierem entre nós, e por uma forma de governo civil 

como pelo consentimento voluntário, etc., serão considerados 

mais adequados ao nosso estado e condição: Está de acordo 

com isso a presente Assembleia incorpora, assim, e por meio 

deste ato declarado, que a forma de governo estabelecida nas 

plantações de Providence é democrática; isto é, um governo 

mantido pelo consentimento livre e voluntário de toda a maior 

parte dos habitantes livres (Documentos do Estado de Rhode 

Island). 

 

O estado não deveria ditar ou perturbar a igreja. Na Carta, a 

palavra “civil” em todos os lugares define a jurisdição do 

Tribunal. A religião e o Estado se divorciaram, diz Arnold: 

 
O uso da palavra civil está em todo lugar prefixado (na carta) 

aos termos “governo” ou “leis” onde quer que ocorram ... para 

restringir a operação da carta a preocupações puramente 

políticas. Nessa aparente restrição, ocultava-se uma benção de 

liberdade como os homens nunca haviam conhecido antes. 

Eles (os habitantes de Rhode Island) se responsabilizavam 

somente a Deus por seu credo religioso, e nenhum poder 

terreno lhes conferia o direito que detinham do céu. ... A 

pedido deles, seus poderes eram limitados a questões civis 

(Arnold, History of Rhode Island, I 200). 

 



Hough, comentando as disposições da Carta de Rhode 

Island, diz: 

 
Essa ampla e liberal concessão de liberdade de opinião em 

questões religiosas é um dos primeiros exemplos dessa 

tolerância que agora prevalece em todos os olhares da União 

Americana, mas na época em que foi solicitada e obtida, 

formou um contraste marcante e honroso os costumes e as leis 

das colônias vizinhas (Hough, American Constitutions, II. 246. 

Lauer, Igreja e Estado na Nova Inglaterra, 48. Décima série, 

II., III. Johns Hopkins University Studies. Baltimore, 1892). 

 

O serviço que os Batistas prestaram ao mundo ao trazer 

liberdade às religiões para este continente foi totalmente 

reconhecido pelas maiores autoridades do mundo. Apenas as 

declarações de alguns homens representativos são dadas 

aqui. 

 

Bancroft, historiador dos Estados Unidos, diz sobre 

Williams: 

 
Ele foi a primeira pessoa na Cristandade moderna a afirmar em 

sua plenitude a doutrina da liberdade de consciência, a 

igualdade de opiniões perante a lei ... Williams permitiria 

perseguições de nenhuma opinião, de nenhuma religião, 

deixando a heresia ilesa por lei, e ortodoxia desprotegida pelos 

terrores dos estatutos penais. ... Louvamos o homem que 

primeiro analisou o ar, ou resolveu a água em seus elementos, 

ou atraiu o raio das nuvens; mesmo que as descobertas possam 

ter sido tanto frutos do tempo quanto geniais. O princípio 

moral tem uma influência muito mais ampla e próxima na 

felicidade humana; nem pode qualquer descoberta da verdade 

beneficiar mais diretamente a sociedade do que aquela que 

estabelece uma paz perpétua nas religiões e espalha 

tranquilidade por toda comunidade e todo seio. Se Copérnico é 

mantido em reverência perpétua, porque, em seu leito de 

morte, ele publicou ao mundo que o sol é o centro do nosso 

sistema; se o nome de Kepler é preservado nos anais da 



excelência humana por sua sagacidade em detectar as leis do 

movimento planetário; se o gênio de Newton foi quase 

adorado por dissecar um raio de luz e pesar os corpos celestes 

na balança — haja pelo nome de Roger Williams pelo menos 

algum lugar humilde entre os que têm ciência moral avançada 

e se tornaram o benfeitores da humanidade (Bancroft, História 

dos Estados Unidos, I. 375-377). 

 

O juiz Story, o eminente advogado, diz: 

 
No código de leis estabelecido por eles em Rhode Island, 

lemos pela primeira vez desde que o Cristianismo subiu ao 

trono dos césares, a declaração de que a consciência deveria 

libertar-se e de que os homens não deveriam ser punidos por 

adorarem a Deus da maneira que eram convencido de que ele 

exige. 

 

O filósofo alemão, Gervinus , diz: 

 
De acordo com esses princípios, Roger Williams insistiu, em 

Massachusetts, em permitir total liberdade de consciência e em 

toda a separação da Igreja e do Estado. Mas ele foi obrigado a 

fugir e, em 1636, formou em Rhode Island, uma sociedade 

pequena e nova, na qual era permitida a perfeita liberdade em 

matéria de fé, e na qual a maioria governava em todos os 

assuntos civis. Aqui, em um pequeno estado, os princípios 

fundamentais da liberdade política e eclesiástica praticamente 

prevaleceram, antes de serem ensinados em qualquer uma das 

escolas de filosofia da Europa. Naquela época, as pessoas 

previam apenas uma curta existência desses experimentos 

democráticos — sufrágio universal: elegibilidade universal ao 

cargo; a mudança anual de governantes; perfeita liberdade 

religiosa — a doutrina miltoniana dos cismas. Mas não apenas 

essas idéias e formas de governo se mantiveram aqui, porém 

precisamente deste pequeno Estado, elas se estenderam por 

todo os Estados Unidos. Eles conquistaram as tendências 

aristocráticas na Carolina e Nova York, a Alta Igreja na 

Virgínia, a Teocracia em Massachusetts e a monarquia em 



toda a América. Eles deram leis a um continente e, 

formidáveis por sua influência moral, estão no fundo de todos 

os movimentos democráticos que estão agora sacudindo as 

nações da Europa (Gervinus, História do século XIX. 

Introdução). 

 

Ele não apenas buscou liberdade para seu próprio povo, mas 

para todas as pessoas. Até então, os Judeus haviam sido 

proscritos, especialmente por eles. Nenhuma pessoa 

reconheceu mais plenamente o valor da liberdade religiosa 

do que os Judeus; e prestaram homenagem eloquente à sua 

memória. Nesse sentido, Straus diz: 

 
O primeiro defensor da liberdade religiosa, ou “liberdade da 

alma”, como ele designou a jóia mais preciosa de todas as 

liberdades, foi Roger Williams ... A ele pertence, com razão, a 

fama imortal de ter sido a primeira pessoa nos tempos 

modernos a afirmar e manter em em sua plenitude máxima, o 

direito absoluto de todo homem a “uma liberdade plena nas 

preocupações religiosas” e a fundar um Estado em que essa 

doutrina fosse a pedra fundamental de suas leis orgânicas 

(Straus, Origem da forma de governo republicana nos Estados 

Unidos, 47-50, Nova York, 1885. Ver Liberdade Religiosa de 

Henry M. King, 1903). 

 

Agora é hora de voltar às perseguições dos Batistas nas 

outras colônias. Já foi anotada a atividade da colônia de 

Massachusetts contra os Batistas e as leis de perseguição que 

eles aprovaram e executaram. Em 18 de outubro de 1649 

essa colônia pediu medidas drásticas contra os Batistas de 

Plymouth. O Tribunal Geral escreveu aos irmãos Plymouth 

da seguinte forma: 

 
Irmãos honrados e amados Ouvimos até agora vários 

Anabatistas surgirem em sua jurisdição, e coniventes em; mas, 

sendo poucos, esperamos que possa ter agradado a Deus, pelos 

esforços de vocês e dos anciãos fiéis com você, ter reduzidos 



esses homens errantes novamente para o caminho certo. Mas 

agora, para nossa grande tristeza, somos credivelmente 

informados de que seu paciente que está lidando com esses 

homens produziu outro efeito, a saber, a multiplicação e o 

aumento de tais erros, e tememos que também ocorram outros 

erros, se não houver cuidado oportuno suprimir o mesmo. 

Entendemos particularmente que, nessas poucas semanas, 

houve em Sea Cunke treze ou quatorze pessoas rebatizadas 

(um rápido progresso em uma cidade), mas não ouvimos dizer 

se há alguma restrição efetiva por aí (Massachusetts Colonial 

Records, III. 173). 

 

Este Sea Cunke (agora Swansea e Rehoboth), seria o local 

da terceira igreja Batista na América, sob os cuidados 

pastorais do Rev. John Myles. 

 

O espírito perseguidor de Massachusetts foi logo posto à 

prova. John Clarke foi o pastor da igreja Batista de Newport, 

fundada em algum lugar entre 1638 e 1644. Esse John 

Clarke era o pai de Batistas americanos. Ele tinha muito o 

que fazer, em conexão com Roger Williams, em adquirir a 

segunda carta de Rhode Island em 1668. Havia em Lynn, 

Massachusetts, um discípulo idoso chamado William Witter. 

Ele fora isolado da igreja de Salem, em 24 de junho de 1651, 

“por se ausentar das ordenanças públicas por nove meses ou 

mais e por ser rebatizado” (Felt, Ecclesiastical History of 

New England. II. 25-46). Ele já havia se tornado membro da 

igreja em Newport. Em 19 de julho de 1651, John Clarke, 

Obadiah Holmes e John Crandall, “sendo os representantes 

da igreja Batista em Newport, a pedido de William Witter, 

de Lynn, chegou lá, sendo um irmão na igreja que, por causa 

de sua idade avançada, não podia empreender uma jornada 

tão grande que pudesse visitar a igreja” (Newport Church 

Papers). 

 

Enquanto expunham as Escrituras, foram presos por dois 

policiais. Eles foram vigiados naquela “noite (em geral) 



como Ladrões e Bandidos”, pelos policiais, e no segundo dia 

foram alojados na prisão comum em Boston. Em 31 de 

julho, eles foram levados a julgamento público em Boston, 

sem julgamento por júri e por vontade dos magistrados. O 

governador Endicott os acusou de serem Anabatistas. Clarke 

respondeu que ele “não era Anabatista, nem Pedobatista, 

nem Catabatista”. A essa resposta, o governador se 

aproximou: 

 
E nos disse que negamos o batismo infantil e, sendo um pouco 

transportados, me disse que eu merecia a morte e disse que ele 

não teria esse lixo trazido à sua jurisdição. Além disso, ele 

disse: Você sobe e desce e secretamente insinua aqueles que 

são fracos, mas não pode mantê-lo diante de nossos ministros. 

Você pode tentar contestar com eles (Clarke, Narrativa). 

 

Clark estava prestes a responder quando foi preso 

novamente. Holmes diz: 

 
O que eles ordenaram, você pode ler aqui na minha sentença, 

cujo pronunciamento, quando saí da tranca, me expressei com 

as seguintes palavras: — Eu abençoo a Deus, sou considerado 

digno de sofrer pelo nome de Jesus. Então John Wilson (seu 

pastor, como o chamam) me atingiu diante do tribunal e me 

amaldiçoou, dizendo: A maldição de Deus ou Jesus vai com 

você (Backus, History of the Baptists in New England, I.189). 

 

Da prisão, Clarke aceitou a proposta de debater os assuntos 

envolvidos e sugeridos pelo Governador (Arquivos de 

Massachusetts, X. 212). Supunha-se que John Cotton 

representasse os ministros. Mas o governador deixou o 

debate em vão, embora ele o tivesse proposto. Clarke e 

Crandall não foram libertados muito tempo depois 

“mediante o pagamento de suas multas por alguns amigos 

carinhosos” sem seu consentimento e contrários ao seu 

julgamento. Holmes, que não aceitou a libertação, foi 

açoitado publicamente. Ele disse: 



O homem que golpeia com todas as suas forças (sim, cuspindo 

nas (mãos) três vezes mais que o afirmado) com um chicote de 

três cordas, dando-me com ele trinta golpes. Quando ele me 

soltou do posto, com alegria no coração e alegria no rosto, 

como observavam os espectadores, eu disse aos magistrados, 

Você me atingiu como rosas (Backus, I.192). 

 

O açoitamento foi tão severo que o governador Jenekes 

disse: 

 
O Sr. Holmes usava trinta listras, e de uma maneira tão 

impiedosa que, em muitos dias, se não em algumas semanas, 

ele não descansava, mas enquanto estava deitado de joelhos e 

cotovelos, não conseguia sofrer nenhuma parte do corpo para 

tocar a cama em que estava deitado (ver Visita de verão dos 

três habitantes de Rhode Island, de Henry M. King, 1890). 

 

O julgamento e açoitamento de Holmes foi a ocasião da 

conversão de Henry Dunster, o Presidente de Harvard, aos 

Batistas. A causa imediata da organização da igreja em 

Boston foi um sermão que Dunster pregou ali sobre o 

assunto do batismo infantil. A igreja demorou muito em sua 

organização, mas isso finalmente aconteceu em 28 de maio 

de 1665. Os magistrados exigiram que eles frequentassem a 

Igreja Estabelecida. O Tribunal Geral os privou e os 

condenou à prisão, e os perseguiu com multas e prisões por 

três anos (Backus, I. 300). Em maio de 1668, o Tribunal 

Geral condenou Thomas Gould, William Turner e John 

Farnum a serem banidos; e porque não foram, foram presos 

quase um ano; e quando o pedido de libertação dos presos 

foi apresentado ao Tribunal Geral, alguns que assinaram o 

pedido foram multados por isso e outros foram obrigados a 

confessar sua culpa por refletir sobre o Tribunal. 

 

A separação completa entre Igreja e Estado não foi garantida 

pela Constituição de Massachusetts até 1833. 

 



Virginia era o grande campo de batalha pela liberdade 

religiosa. A Colônia foi fundada por membros da Igreja da 

Inglaterra, e nenhum outro foi tolerado em sua jurisdição. A 

Carta, 1606, previa: 

 
Os presidentes, conselhos e ministros devem providenciar que 

a verdadeira palavra e serviço de Deus sejam pregados e 

usados de acordo com os ritos e doutrinas da Igreja da 

Inglaterra. 

 

O sangrento código militar de 1611, o primeiro publicado 

para o governo da Colônia, exigia que todos os homens e 

mulheres da Colônia, ou quem chegasse depois, 

apresentassem um relato de sua fé e religião ao ministro da 

paróquia e, se não satisfatório para ele, eles deveriam 

consertá-lo frequentemente para obter instruções; e se eles 

se recusarem a ir, o governador deve açoitar o infrator pela 

primeira ofensa; para que a segunda recusa seja chicoteada 

duas vezes e reconheça sua falta no dia de sábado na 

congregação; e que a terceira ofensa seja chicoteada todos os 

dias até que ele cumpra (Howell, Primeiros Batistas da 

Virgínia, 38. Laws, etc., Strasbury. Londres, 1812). 

 

O tirânico Sir W. Berkeley havia aprovado, em 14 de 

dezembro de 1662, a seguinte lei: 

 
Enquanto muitas pessoas cismáticas, por sua aversão à religião 

ortodoxa estabelecida, ou por novos conceitos fanáticos de 

suas próprias invenções heréticas, recusaram-se a batizar seus 

filhos. Portanto, seja promulgado, pela autoridade acima 

mencionada, que todas as pessoas que, em desdém do 

sacramento divino do batismo, recusem quando levarem seu 

filho a um ministro legítimo naquele país, para que sejam 

batizadas, serão alteradas duas mil libras de tabaco, metade da 

publicação (Henning, Statutes at Large, Laws of Virginia, II. 

165). 

 



Estes estatutos foram postos em execução. Os Batistas eram 

democratas por princípio e, naturalmente, não amavam o 

establishment. Hawks, historiador da Igreja Episcopal da 

Virgínia, diz: 

 
Nenhum dissidente na Virgínia experimentou, por um tempo, 

tratamento mais severo do que os Batistas. Eles foram 

espancados e presos; e a crueldade taxou sua ingenuidade para 

inventar novos modos de punição e aborrecimento. As 

consequências usuais se seguiram; perseguição fez amigos por 

suas vítimas; e os homens, que não tinham permissão para 

falar em público, encontraram auditores dispostos nas 

multidões simpatizantes que se reuniam em torno das prisões 

para ouvi-los pregar em janelas gradeadas (Hawks, 

Contribuições para a História Eclesiástica nos Estados Unidos, 

I. 121. Nova York 186-9). 

 

Ele ainda diz:  

 
A perseguição havia ensinado os Batistas a não amarem o 

estabelecimento, e agora viam diante deles uma perspectiva 

razoável de derrubá-lo completamente. Em sua associação, 

discutiram calmamente o assunto e resolveram seu curso; neste 

curso eles foram consistentes até o fim; e a guerra que eles 

travaram contra a Igreja, foi uma guerra de extermínio. Eles 

parecem não ter conhecido nenhum ressentimento, e sua 

hostilidade nunca cessou por sete e vinte anos. Eles se 

vingaram de seus sofrimentos pela ruína quase total da Igreja; 

e agora iniciou o ataque, pois, inspirado pelos ardores do 

patriotismo que eram de acordo com seus interesses ... eles se 

dirigiram à convenção e informaram a esse órgão que os 

princípios religiosos não representavam obstáculo para que 

eles pegassem em armas e lutassem pelo país; e eles 

ofereceram os serviços de seus pastores na promoção do 

alistamento dos jovens para sua persuasão. ... Uma resposta 

complementar foi devolvida ao endereço deles; e foi feita a 

ordem de que o clero sectário tivesse o privilégio de prestar 

serviço divino a seus respectivos seguidores no exército, 



igualmente com os capelães da Igreja Estabelecida. Acredita-

se que este foi o primeiro passo para colocar o clero de todas 

as denominações em pé de igualdade na Virgínia (p.138). 

 

A intensa oposição aos Batistas na Virgínia, em 1772, pode 

ser obtida a partir de uma carta escrita por James Madison a 

um amigo na Pensilvânia. Ele diz: 

 
Esse princípio diabólico, concebido pelo inferno, de 

perseguição se enfurece entre alguns; e para sua infâmia 

eterna, o clero pode fornecer sua cota de diabinhos para tais 

propósitos. Atualmente, no condado adjacente, há pelo menos 

cinco ou seis homens bem-intencionados na prisão por 

publicar seus sentimentos religiosos, que, em geral, são muito 

ortodoxos. 

 

Em 1775, os Batistas da Virgínia se reuniam em sessão 

regular em sua Associação Geral. “Este foi”, diz o 

historiador Robert Scmple, “uma época muito favorável para 

os Batistas. Tendo sido muito terreno sob as leis britânicas, 

ou pelo menos pela interpretação deles na Virgínia, eles 

eram, para um homem, favoráveis a qualquer revolução pela 

qual pudessem obter a liberdade religiosa. Eles sabiam por 

experiência que a mera tolerância não era um cheque 

suficiente, tendo sido presos em um momento em que a lei 

era considerada por muitos como estando em vigor. 

distribuir petições à Convenção da Virgínia ou à Assembleia 

Geral, em todo o Estado, a fim de obter assinaturas. A 

oração era para que o estabelecimento da igreja fosse 

abolido e a religião deixada para permanecer em seus 

próprios méritos; e que todas as sociedades religiosas devem 

ser protegidas no prazer pacífico de seus próprios princípios 

religiosos”. 

 

Por conseguinte, em 1776, os Batistas foram autorizados a 

registrar em seus registros que a lei havia sido aprovada e 



em seu julgamento que a liberdade religiosa e civil estava 

devidamente protegida. Isso simplesmente suspendeu as 

velhas leis da perseguição. 

 

Um Projeto de Lei foi aprovado, em 1784, pela Assembleia 

Geral da Virgínia, através da influência dos Episcopalianos e 

Presbiterianos. O projeto previa que um imposto fosse 

cobrado de todas as pessoas pelo apoio à religião e o 

dinheiro fosse dividido entre as principais seitas. Os Batistas 

recebiam uma grande parte do patrocínio. A legislatura 

declarou que “uma avaliação geral para o apoio da religião 

deve ser estendida àqueles que professam o culto público à 

Deidade” (Journal of the House of Delegates, outubro de 

1784, 32). Madison, escrevendo esta luta, em 12 de abril de 

1785, diz: 

 
O povo episcopal é geralmente a favor (o imposto). ... Os 

Presbiterianos parecem prontos para estabelecer um 

estabelecimento que os acolherá como eles deveriam derrubar 

o que os excluiu. ... Não conheço um contraste mais 

vergonhoso do que se poderia encontrar entre seus memoriais 

na última e na primeira ocasião (Rivers, Life and Times of 

Madison, I. 630). 

 

Neste concurso, os Batistas ficaram sozinhos e venceram. 

Eles foram apoiados por indivíduos de todas as 

denominações. “É uma questão de registrar”, diz Howell, 

“em seus procedimentos que, quando, em 1785, eles 

repetiram sua Declaração de Princípios, a Comissão Geral os 

colocou nas mãos do Sr. Madison, com o pedido de que ele 

empregaria eles em seu nome, em um memorial à 

legislatura, orando pela aprovação da lei” (Howell, 

Primeiros Batistas da Virgínia, 92). Sua voz e a de Jefferson 

soavam os sentimentos vitoriosos. 

 



Jefferson preparou a “Lei pela Liberdade Religiosa”, 

aprovada na Assembleia Geral da Virgínia no ano de 1786. 

Os Atos dizem: 

 
Seja, portanto, decretado pela Assembleia Geral, que nenhum 

homem será obrigado a frequentar ou apoiar qualquer culto 

religioso, lugar ou ministério, nem ser forçado, contido, 

molestado ou sobrecarregado em seu corpo ou bens, nem 

sofrer de outra maneira conta de suas opiniões ou crenças 

religiosas; e pelo argumento de manter, suas opiniões em 

questões religiosas, e que o mesmo deve agora diminuir, 

ampliar ou afetar suas capacidades civis. 

 
E, embora saibamos que esta Assembleia, eleita pelo povo 

apenas para os propósitos comuns da legislação, não tem poder 

para restringir os atos das Assembleias seguintes, constituídas 

com poderes iguais aos nossos, e que, portanto, declarar o ato 

irrevogável, não têm efeito legal, mas somos livres para 

declarar que os direitos aqui declarados são dos direitos 

naturais da humanidade e que, se houver algum, passará a ser 

revogado para revogar o presente ou restringir sua operação, 

tal ato será ser uma violação dos direitos naturais (Jefferson, 

Notes on the State of Virginia, 379, 382). 

 

Assim foi garantida a liberdade de alma na Virgínia pelos 

Batistas. O estabelecimento foi finalmente derrubado. Dr. 

Hawks diz: 

 
Os Batistas foram os principais promotores deste trabalho e, na 

verdade, ajudaram mais do que qualquer outra denominação 

em sua realização (Hawks, Ecclesiastical Contribuições, 152). 

 

O Bispo Meade, outro episcopal, diz: 

 
A Igreja Batista na Virgínia assumiu a liderança em 

dissidência e foi o principal objeto de perseguição pelos 

magistrados e o mais violento e perseverante depois em buscar 



a queda do estabelecimento (Meade, antigas paróquias e 

igrejas da Virgínia, I. 52. 1872). 

 

E ele novamente diz: 

 
A guerra iniciada pelos Batistas, sete e vinte anos antes, estava 

agora terminada: a Igreja estava em ruínas e o triunfo de seus 

inimigos completo (Meade, II. 449, 450). 

 

No período que terminou com a Guerra Revolucionária, os 

testes religiosos estavam por toda parte. Eles eram 

consistentemente, opostos pelos Batistas. Como resultado, 

os Batistas foram perseguidos e ficaram sob a mão pesada 

da lei. Somente em Rhode Island foi mantida a liberdade de 

consciência. Os Batistas ao levarem liberdade de 

consciência a um continente haviam assumido uma tarefa 

suprema, mas eram iguais à ocasião. Professor George P. 

Fisher, fez uma boa declaração do caso. Ele diz: 

 
No início da Revolução Americana, a Igreja Episcopal foi 

estabelecida nas colônias do sul. Em Nova Jersey e Nova 

York, desfrutou do favor especial dos funcionários do 

governo. Em Massachusetts e Connecticut, nunca houve um 

estabelecimento, no sentido estrito do termo. Toda cidade era 

obrigada a sustentar o culto público e apoiar um ministro. 

Houve uma avaliação dos habitantes para esse fim. Como o 

povo era durante muito tempo quase exclusivamente 

congregacionalistas, o culto era desse caráter. Como surgiram 

outras denominações, as leis foram modificadas de modo a 

permitir que o imposto fosse pago por cada uma das 

organizações em apoio ao seu próprio culto. Tal ato foi 

aprovado em Connecticut em referência aos episcopais em 

1727, logo após a fundação da Igreja de Cristo em Stratford, 

por sua primeira sociedade religiosa no Estado; e em 1729, o 

mesmo direito foi estendido aos Quakers e Batistas. Em 

lugares onde nenhuma congregação havia sido reunida por 

dissidentes do sistema dominante, indivíduos, quaisquer que 

fossem suas crenças religiosas, foram compelidos a contribuir 



para o apoio ao culto congregacional existente. Esse requisito 

era cada vez mais considerado uma dificuldade. Acredita-se 

que em todas as colônias houve testes religiosos de alguma 

forma. Mesmo na Pensilvânia e em Delaware, ninguém 

poderia votar, exceto aqueles que professavam fé em Cristo. 

Quando o concurso revolucionário começou, era natural que 

surgissem movimentos para abolir as desigualdades religiosas 

que eram uma herança da praga. Os Batistas, que eram 

superados em número por nenhum dos órgãos religiosos, 

exceto os congregacionalistas, e que se sentiam especialmente 

ofendidos, logo se superaram em Massachusetts e na Virgínia 

para garantir a revogação de restrições desagradáveis. Um 

comitê Batista apresentou suas queixas aos delegados de 

Massachusetts no primeiro Congresso Continental na 

Filadélfia. O apoio que os Batistas emprestaram à causa 

patriótica e a proclamação dos direitos humanos que foram 

feitos por todos os lados ganharam uma audiência para suas 

demandas e as tornaram, após atrasos tediosos, bem-sucedidas. 

Na Virgínia, Patrick Henry, Jefferson e Madison se alistaram a 

seu favor. Em 1785, o estatuto da liberdade religiosa foi 

adotado, do qual Jefferson considerou uma grande honra ter 

sido o autor, pela qual a intervenção em questões de fé e 

adoração era proibida ao Estado. Todas as denominações 

foram colocadas assim em um nível, e nenhuma foi tributada 

pelo apoio da religião. Na Nova Inglaterra, a liberação deste 

último requisito, ou do pagamento de um imposto para uma 

determinada forma de religião a ser escolhida pelo cidadão, foi 

realizada posteriormente. Aconteceu em Connecticut em 1818; 

e o último da provisão desse caráter não desapareceu do livro 

de estatutos de Massachusetts até 1833, quando Igreja e Estado 

foram totalmente separados. Nesse estado, de 1780 a 1811, 

uma sociedade religiosa teve que ser incorporados para que 

seus membros sejam isentos de impostos para a igreja 

paroquial (Fisher, History of the Christian Church, 559, 560). 

 

Até essa data, como foi visto, os Batistas haviam sido 

perseguidos nas colônias e seus trabalhos foram 

direcionados para a derrubada das leis iníquas. A Guerra 



Revolucionária abriu possibilidades para derrubar todo o 

sistema de perseguição. Os Batistas não demoraram a 

aproveitar e melhorar a oportunidade assim apresentada. 

Eles estavam por toda parte os amigos da liberdade. 

 

A Guerra Americana foi provocada pelo Partido Episcopal 

na Inglaterra, que se opunha à liberdade. Os soldados que 

lutaram contra este país eram principalmente católicos 

irlandeses. Os principais estadistas britânicos consideraram a 

Guerra injustificável. William Pitt, 30 de maio de 1788, 

disse na Câmara dos Comuns: 

 
A guerra americana foi concebida como injustiça e 

amadureceu em loucura, e exibiu a mais alta tormenta e 

depravação moral, e que a Inglaterra não teve nada além de 

vitórias sobre homens que lutavam na causa santa da 

liberdade, ou derrota que encheu a terra de luto por a perda de 

relações queridas e valiosas mortas em uma disputa detestável 

e ímpia. 

 

Seis meses após essa data, quando a rendição de Cornwallis 

foi publicada na Inglaterra, na Câmara dos Comuns, Fox 

adotou as palavras de Chatham, proferidas no início da 

Revolução, e disse: 

 
Graças a Deus que a América resistiu às reivindicações da 

pátria (Hume, Smollett e Farr, History of England, III.155, 

182). 

 

Burke e outros notáveis ingleses se expressaram da mesma 

maneira. Os Batistas da Inglaterra estavam do lado da 

América. Quando Robert Hall era pequeno, ele ouviu o Rev. 

Robert Ryland, o principal pregador Batista de 

Northampton, dizer: 

 
Se eu fosse o general Washington, convocaria todos os oficiais 

americanos; eles deveriam formar um círculo ao meu redor, e 



eu os abordaria e ofereceríamos uma libação em nosso próprio 

sangue, e eu pediria a um deles que trouxesse uma lanceta e 

uma tigela de ponche; e ele deveria sangrar todos nós, um a 

um, nesta tigela de ponche; e eu seria o primeiro a desnudar o 

braço; e quando a tigela estivesse cheia, e todos nós 

tivéssemos sangrado, eu pedia que todo homem se consagrasse 

à obra, mergulhando sua espada no uivo e entrando em um 

compromisso solene da aliança por juramento, um ao outro, e 

juraremos por ele que se assenta no trono e vive para todo o 

sempre, que nunca embainharíamos nossas espadas enquanto 

houvesse um soldado inglês em armas na América (Hall, 

Works, IV. 48-49. Nova York, 1844). 

 

A opinião dos Batistas ingleses é apresentada em uma carta 

do Dr. Rippon, o pregador Batista de Londres, ao Presidente 

Manning da Brown University. Ele diz: 

 
Acredito que todos os nossos ministros Batistas na cidade, 

exceto dois, e a maioria de nossos irmãos no país, estavam do 

lado dos americanos na disputa final. ... Choramos quando as 

planícies sedentas beberam o sangue de seus heróis que 

partiram, e o grito de um rei estava entre nós quando suas 

batalhas bem travadas foram coroadas de vitória. E até esta 

hora acreditamos que a Independência da América por um 

tempo garantirá a liberdade deste país; mas que, se o 

continente tivesse sido reduzido, a Grã-Bretanha não estaria 

por muito tempo livre (Guild e Manning, Brown University, 

824. Boston, 1864). 

 

Não havia um histórico entre os Batistas da América. Rhode 

Island era em grande parte Batista. “Os Batistas sempre 

foram mais numerosos”, diz Morgan Edwards, “do que 

qualquer outra seita de Cristãos em Rhode Island; pelo 

menos dois terços dos habitantes são Batistas de renome. Os 

governadores, vice-governadores, juízes, Assembleias e 

oficiais, civis e militares, são principalmente dessa 

persuasão” (Coleção da Sociedade Histórica de Rhode 



Island, VI. 304). Em 4 de maio de 1776, apenas dois meses 

antes da Declaração de Independência, Rhode Island retirou 

e repudiou o governo de George III. Isso foi trinta e dois 

dias antes de Virginia renunciar à lealdade (Howison, 

History of Virginia, II. 138). Em grande número, eles 

enviaram seus filhos para o exército. Bancroft fala de Rhode 

Island na Revolução “como desfrutando de uma forma de 

governo, sob sua Carta, tão completamente democrática que 

nenhuma mudança foi necessária além de uma renúncia ao 

nome do rei no estilo de seus atos públicos” (Bancroft, 

História dos Estados Unidos, IX. 563). Quando a 

Constituição de os Estados Unidos foram adotados Rode 

Island há muito tempo gozava de liberdade. Arnold diz: 

 
Há mais de um século e meio que Rhode Island desfruta de 

uma liberdade desconhecida por qualquer um de seus 

concorrentes, e durante mais da metade desse período seu 

povo esteve envolvido com colônias rivais na luta pela 

existência política e pela manutenção desses princípios de 

liberdade civil e religiosa que agora são recebidas em toda 

parte na América (Arnold, History of Rhode Island, II.563). 

 

O Congresso Continental se reuniu na Filadélfia, em 5 de 

setembro de 1774, e em oito dias houve um Comitê de 

Batistas, liderado pelo Rev. Isaac Backus, que reconheceu 

solenemente sua autoridade. Eles exibiam o seguinte 

memorial da Associação Warren das Igrejas Batista da Nova 

Inglaterra: 
 

Senhores Deputados: Como as igrejas Antipedobatistas da 

Nova Inglaterra estão mais preocupadas com a preservação e 

defesa dos direitos e privilégios do país, e são profundamente 

afetadas pelas invasões sobre as mesmas, que ultimamente 

foram feitas pelo parlamento britânico, e depois de desejosos 

de nos unirmos a nossos queridos compatriotas, vigorosamente 

em buscar todas as medidas prudentes em busca de ajuda, 

gostaríamos de dizer que, como uma denominação distinta de 



protestantes, concebemos que temos uma reivindicação igual 

de direitos de fretamento com o restante da nossos colegas 

súditos; e, no entanto, há muito tempo foi negado o livre e 

pleno gozo desses direitos, quanto ao apoio ao culto religioso. 

Portanto, nós, anciãos e irmãos de vinte igrejas Batistas, nos 

encontramos na Associação de Medfield, a 32 quilômetros de 

Boston, em 14 de setembro de 1774, por unanimidade 

escolheram e enviaram a você o reverendo e amado Isaac 

Backus como nosso agente, para apresentar nosso caso, nesses 

aspectos, diante de você, ou para usar todos os meios 

prudentes que puder para nosso alívio. 

 

John Gano, Moderador. 

 

Ezequias Smith, escriturário. 

 

A Associação Batista da Filadélfia, a mais antiga da 

América, também enviou um comitê para auxiliar o apelo da 

Nova Inglaterra. O Dr. Samuel Jones, em um Sermão 

Centenário, em 1807, antes da Associação da Filadélfia, diz: 

 
Quando o Congresso se reuniu nesta cidade, eu fazia parte do 

comitê sob a nomeação de seu corpo, que, em companhia do 

falecido Rev. Isaac Backus, de Massachusetts, encontrou os 

delegados no Congresso daquele Estado, na sede do Estado, 

para ver se não conseguimos obter alguma segurança para essa 

liberdade, pela qual estávamos lutando e sangrando ao lado 

deles. Pareceu-nos irracional que deveríamos ser convocados a 

defendê-los na defesa da liberdade, se, afinal, seria liberdade 

para um partido oprimir outro (Minutes of the Philadelphia 

Association, 459, 460). 

 

O constante apelo dos Batistas era pela liberdade de 

consciência. A este memorial, o Congresso deu uma 

audiência fiel e uma resposta simpática da seguinte forma: 

 
No Congresso provincial, Cambridge, 9 de dezembro de 1774. 

Ao ler o memorial do Rev. Isaac Backus, agente das igrejas 



Batistas deste governo, resolveu: Que o estabelecimento de 

liberdade civil e religiosa, para cada denominação na 

província, é o desejo sincero deste congresso. Mas, de modo 

algum investidos do poder do governo civil, pelo qual eles 

podem reparar as queixas de qualquer pessoa, eles 

recomendam às igrejas Batistas que, quando uma Assembleia 

Geral for convocada nesta colônia, eles apresentem as reais 

queixas de disseram igrejas antes da mesma, quando e onde 

sua petição certamente encontrará toda essa atenção devido ao 

memorial de uma denominação de Cristãos tão bem disposta 

ao bem público de seu país. 

 
Por ordem do Congresso, 

John Hancock, Presidente. 

Um verdadeiro extrato dos minutos. 

Benjamin Lincoln, secretário. 

 

(Backus, II. 202). 

 

John Adams havia dito: “É melhor esperarmos uma 

mudança no sistema solar, como esperar que eles desistam 

de seu estabelecimento”. Os Batistas nesse momento não 

obtiveram sua causa, mas houve progresso em direção à 

verdadeira liberdade. 

 

Os Batistas em toda parte existiam no exército. A 

Associação Geral Batista notificou a Convenção da Virgínia 

de que eles consideravam que parte seria apropriada 

participar da infeliz competição e determinaram que 

deveriam fazer uma resistência militar à Grã-Bretanha em 

sua invasão injusta, opressão tirânica e repetição hostilizadas 

(Headly, Capelães e Clérigos da Revolução, 250. Nova 

York, 1864). Eles proclamavam que “eram a um homem 

favorável a qualquer revolução, pela qual pudessem obter 

liberdade religiosa” (Sample, History of Virginia Baptists, 

62. Richmond, 1890). 

 



Os pregadores Batistas se tornaram capelães no exército. A 

Associação Geral Batista enviou, em 1775, o Rev. Jeremiah 

Walker e John Williams para pregar aos soldados. Esses 

eram os pregadores Batistas mais populares do Antigo 

Domínio. McClanahan criou uma companhia principalmente 

de Batistas, a quem ele comandou como capitão e pregou 

como capelão. Rev. Charles Thompson, filho de 

Massachusetts, serviu como capelão por três anos e o Rev. 

Hezekiah Smith era do mesmo Estado. O Rev. Samuel 

Rogers, da Filadélfia, foi um dos principais pregadores da 

época. Ele foi nomeado capelão de uma brigada pelo 

Legislativo. O Rev. David Jones seguiu Gates através de 

duas campanhas. O Rev. John Gano tinha grandes poderes 

mentais e, como “ministro, brilhou como uma estrela de 

primeira magnitude nas igrejas americanas” (Sprague, 

Annals of the American Baptist Pulpit, 66). Ele foi o 

principal capelão do exército. Headley diz sobre ele: 

 
No feroz conflito em Chatterton's Hill, ele estava 

continuamente sob fogo, e sua coragem fria e silenciosa ao se 

expor sem medo foi posteriormente comentada nos termos 

mais brilhantes pelos oficiais que estavam perto dele (Headley, 

capelães e clérigos da Revolução, 255). 

 

Outros Batistas serviram à causa revolucionária de várias 

maneiras. James Manning, o presidente da Brown 

University, era o homem mais popular em Rhode Island. Ele 

ocupou muitas posições delicadas pelo governo e foi eleito 

por unanimidade no Congresso. John Hart, membro da 

antiga igreja Batista Hopewell, foi um dos signatários da 

Declaração de Independência. O coronel Joab Houghton era 

um oficial valioso do exército. Muitos pensavam que os 

Batistas eram patrióticos demais. 

 

Por seus esforços patrióticos, eles receberam os maiores 

elogios. Thomas Jefferson, escrevendo para a igreja Batista 



de Buck Mountain, Albemarle County, Virgínia, seus 

vizinhos, em resposta a uma carta que eles lhe enviaram, 

diz: 

 
Agradeço a vocês, meus amigos e vizinhos, por seus amáveis 

parabéns pelo meu retorno à minha terra natal, e pela 

oportunidade que isso me proporcionará de desfrutar, entre 

seus afetos, os confortos da aposentadoria e do descanso. Sua 

aprovação da minha conduta é mais avaliado como você me 

conhece melhor e é uma ampla recompensa por meus serviços 

que eu possa ter prestado. Agimos juntos desde a Origem até o 

final da memorável Revolução e contribuímos, cada um em 

uma linha designada, com nossos esforços para tornar sua 

questão uma bênção permanente para o nosso país. Para que a 

nossa relação social possa, até a noite de nossos dias, ser 

aplaudida e cimentada, testemunhando a liberdade e a 

felicidade pela qual trabalhamos, será minha oração constante. 

Aceite a oferta de minha estima e respeito afetuosos 

(Jefferson, Complete Works, VIII. 168). 

 

Em suas obras completas, há respostas aos endereços de 

congratulações das Associações de Danbury, Baltimore e 

Ketocton; e dos representantes de seis associações Batistas 

que se reuniram em Chesterfield, V.a., em 21 de novembro 

de 1808. O último órgão foi a Assembleia Geral dos Batistas 

da Virgínia. Para eles, ele diz: 

 
Ao revisar a história dos tempos pelos quais passamos, 

nenhuma parte dela dá maior satisfação do que aquela que 

apresenta os esforços dos amigos da liberdade religiosa com 

que foram coroados. Mostramos, por um julgamento justo, o 

grande e interessante experimento se a liberdade de religião é 

compatível com a ordem no governo e a obediência às leis. E 

experimentamos tanto o silêncio quanto o conforto que resulta 

de deixar alguém professar livre e abertamente os princípios 

da religião que são induções de sua própria razão (Jefferson, 

Complete Works, VIII. 139). 

 



Quando a Constituição dos Estados Unidos foi apresentada 

aos Estados para ratificação, era duvidoso que passasse. 

Massachusetts e Virgínia foram os principais Estados. 

Massachusetts foi dividido igualmente e foi somente através 

dos trabalhos de Manning, Stillman e Backus que a 

Constituição foi adotada por esse Estado. A maioria teve 

dezenove votos. Havia 187 sim e 168 nãos no último dia da 

sessão e “antes da pergunta final ser tomada, o governador 

Hancock, presidente, convidou o Dr. Manning a encerrar a 

invocação solene com a oração. A oração era de alto 

patriotismo e todo coração estava cheio de reverência”. 

 

O voto da Virgínia estava igualmente em dúvida John 

Leland, o pregador Batista; e James Madison eram 

candidatos, no Condado de Orange, para o Legislativo. 

Orange era um condado Batista e as probabilidades eram de 

que Leland fosse eleito. Ele se retirou a favor de Madison, e 

Madison foi eleito e na legislatura ele conseguiu salvar a 

Constituição. J. S. Barbon; da Virgínia, em 1857, em um 

elogio de James Madison, disse: 

 
Que o crédito pela adoção da Constituição dos Estados Unidos 

pertencia adequadamente a um clérigo Batista, anteriormente 

da Virgínia, com o nome de Leland. ... Se Madison não 

estivesse na Convenção da Virgínia, essa Constituição não 

teria sido ratificada pelo Stare, e como a aprovação de nove 

Estados era necessária para efetivar esse instrumento, e como a 

Virgínia era a nona, se tivesse sido rejeitada por ela, a 

Constituição teria fracassado (os Estados restantes seguindo 

seu exemplo), e foi por influência do Élder Leland que 

Madison foi eleita para essa Convenção (Sprague, Annals of 

the American Baptist Pulpit, 179). 

 

É preciso fazer mais uma coisa para garantir a liberdade de 

alma neste país além de qualquer aventura. Havia uma 

questão em aberto se a Constituição, na forma adotada, 

salvaguardava a liberdade. Um Comitê Geral dos Batistas da 



Virgínia se reuniu na casa de Williams, no condado de 

Goochland, em 7 de março de 1788. A primeira pergunta 

discutida foi: 

 
Se a nova constituição federal, que agora aparecia em público 

recentemente, fazia provisões suficientes para o gozo seguro 

da liberdade das religiões, sobre a qual, argumentou-se por 

unanimidade, que, na opinião da comissão geral, não o fez 

(Semple, History dos Batistas da Virgínia, 76, 77). 

 

Após consulta ao Sr. Madison, o Comitê dirigiu-se ao 

General Washington. No ano seguinte, quatro meses depois 

de Washington se tornar presidente, este discurso foi 

formalmente apresentado, no qual eles expressavam o medo 

“de que nossos direitos religiosos não estivessem bem 

garantidos em nossa nova Constituição de governo”. Eles 

solicitaram sua influência para uma legislação adequada, e 

ele retornou uma resposta favorável. Como resultado, uma 

emenda à Constituição foi feita no próximo mês, 25 de 

setembro, que diz: 

 
O Congresso não fará nenhuma lei, estabelecendo artigos de 

fé, ou modo de culto ou proibindo o livre exercício da religião, 

ou abreviando a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o 

direito do povo de se reunir pacificamente para reunir-se e 

pedir petições ao general governo por uma reparação de 

queixas. 

 

Não há conclusão mais adequada para este volume do que 

citar a língua do Pai de seu país. Os dias de perseguição, de 

sangue e de martírio foram passados. Liberdade civil e da 

alma, os direitos inalienáveis do homem, o alargamento, as 

operações benevolentes, vantagens educacionais e esforço 

missionário em todo o mundo — tudo foi possível pelas 

lutas do passado. George Washington havia sido consultado 

pelos Batistas para ajudar a garantir a liberdade de 

consciência, e ele respondeu: 



Eu sempre expressei meus sentimentos de que todo homem, se 

comportando como um bom cidadão e prestando contas 

somente a Deus por suas opiniões religiosas, deveria ser 

protegido ao adorar a Deidade de acordo com os ditames de 

sua própria consciência. Embora reconheça com satisfação que 

a sociedade religiosa da qual vocês são membros tem estado 

por toda a América, uniforme e quase por unanimidade os 

firmes amigos da liberdade civil e os promotores perseverantes 

de nossa gloriosa revolução, não posso hesitar em acreditar, 

fiéis apoiadores de um administração pública gratuita e 

eficiente. Sob essa expectativa agradável, regozijo-me em 

assegurar-lhes que eles possam confiar nos meus melhores 

desejos e esforços para promover sua prosperidade (Sparks, 

Writings of George Washington, XII. 155. Boston, 1855). 
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