
Meet Southern Baptists 
 

Conheça os Batistas do Sul 
 
Você se torna um Batista do Sul quando se une a uma igreja da Convenção do Sul, uma 
igreja que coopera com o empreendimento geral dos batistas do Sul de alcançar o mundo 
para Cristo. Tipicamente a membresia na igreja é uma questão de aceitar Jesus como seu 
Salvador e Senhor e experimentar o batismo do crente por imersão. 
 
Os Batistas do Sul prepararam uma declaração de convicções gerais chamada A Fé e a 
Mensagem Batista. Ela serve como guia para enterder quem são eles. Cópias estão 
disponíveis em igrejas da Convenção do Sul. Aqui está um resumo parcial: 
 
Crenças Básicas 
 
As Escrituras 
A Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é a revelação do 
próprio Deus ao homem. É o tesouro perfeito de instrução divina. Deus é seu autor, a 
salvação o seu fim e a verdade, sem mistura de erro, seu assunto. 
 
Deus 
Só existe um e somente um Deus vivo e verdadeiro. ... O eterno Deus triúno revela-se a 
Si mesmo a nós através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com atributos pessoais 
distintos, mas sem divisão de natureza, essência ou ser. 
 
Deus o Pai 
Deus com o Pai reina com cuidado providencial sobre o Seu universo, Suas criaturas e 
sobre o rumo da correnteza da história humana de acordo com os propósitos da Sua 
graça. ... Deus é Pai em verdade daqueles que se tornam filhos de Deus através da fé em 
Jesus Cristo. 
 
Deus o Filho 
Cristo é o eterno Filho de Deus. Em sua encarnação como Jesus Cristo, Ele foi concebido 
pelo Espírito Santo e nasceu da virgem Maria. ... Ele honrou a lei divina através de Sua 
obediência pessoal, e de Sua morte substitutiva na cruz. Ele providenciou a redenção do 
homem do pecado. 
 
Deus o Espírito Santo 
O Espírito Santo é o Espírito de Deus, inteiramente divino. ... Ele a exalta Cristo. Ele 
convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. ... Ele ilumina e dá poder ao crente e 
à igreja através do louvor, evangelismo e serviço. 
 
 
O Homem 
O homem é a criação especial de Deus, feito à Sua própria imagem. Ele os criou macho e 
fêmea como coroa de sua obra de criação. ... Mas o homem de livre arbítrio pecou contra 



Deus e trouxe o pecado para a raça humana. ... A importância da personalidade humana é 
evidente no fato de que Deus criou o homem à sua própria imagem e de que Cristo 
morreu pelo homem; portanto, qualquer pessoa e de qualquer raça possui dignidade total 
e é merecedora de respeito e amor cristão. 
 
 
A Salvação 
A salvação envolve a redenção do homem como um todo e é oferecida gratuitamente a 
todos os que aceitaram a Jesus com Senhor e Salvador, que por meio do Seu próprio 
sangue obteve redenção eterna para o crente. No seu sentido mais amplo a salvação inclui 
a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. 
 
O Propósito da Graça de Deus 
A eleição é o propósito da graça de Deus, por meio da qual Ele regenera, justifica, 
santifica e glorifica os pecadores. ... Todos os crentes verdadeiros permanecem até o final. 
Aqueles a quem Deus aceitou em Cristo, e santificou pelo Seu Espírito, jamais cairão do 
estado de graça, mas irão perseverar até o fim. 
 
A Igreja 
A igreja neotestamentária do Senhor Jesus Cristo é uma congregação local autônoma de 
crentes batizados, associados pelo pacto de fé e comunhão do evangelho... buscando 
estender o evangelho até os confins da terra. ... O Novo Testamento também fala sobre a 
igreja como Corpo de Cristo que inclui todos os redimidos de todas as épocas, crentes de 
todas as tribos, línguas, povos e nações. 
 
O Batismo e a Ceia do Senhor 
O batismo cristão é a imersão do crente na águas... É um ato de obediência simbolizando 
a fé do crente no Salvador que foi crucificado, sepultado e ressucitou, a morte do crente 
para o pecado, o sepultamento da velha vida e a resurreição para andar em novidade de 
vida com Cristo Jesus. 
 
A Ceia do Senhor é um ato simbólico de obediência pelo qual os membros... celebram a 
morte do Redentor e antecipam sua segunda vinda.  
 
O Dia do Senhor 
O primeiro dia da semana é o Dia do Senhor. ... Ele comemora a ressurreição de Cristo 
dentre os mortos e deve incluir exercícios de louvor e devoção espiritual... 
 
As Últimas Coisas 
Deus, em Seu próprio tempo e da Sua própria maneira, irá trazer o mundo a um final 
apropriado. ... Jesus Cristo irá retornar do modo pessoal e visível… os mortos serão 
ressuscitados; e Cristo irá julgar todos os homens em justiça. Os ímpios irão para o 
Inferno. … Os justos... receberão sua recompensa e irão habitar eternamente no Céu com 
o Senhor. 
 



Evangelismo e Missões 
É dever e privilégio de todo seguidor de Cristo e toda igreja do Senhor Jesus Cristo de se 
esforçar para fazer discípulos em todas as nações. ... procurar constantemente ganhar os 
perdidos para Cristo pelo testemunho verbal acompanhado de um estilo de vida cristão, e 
por outros métodos em harmonia com o evangelho de Cristo. 
 
Educação 
Em Jesus Cristo habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todo ensino 
saudável é, portanto, uma parte de nossa herança cristã. ... a causa da educação no Reino 
de Cristo está coordenada com as causas de missões e benevolência geral. ... deve haver 
equilíbrio apropriado entre liberdade acadêmica e responsabilidade acadêmica. ... A 
liberdade do professor de uma escola, faculdade, ou seminário cristão é limitada pela pré-
eminência de Jesus Cristo, pela natureza autoritativa das Escrituras e pelo propósito 
distinto para o qual a escola existe. 
 
 
Mordomia 
Deus é a fonte de todas as bênçãos, temporais e espirituais; tudo o que temos e somos 
devemos a Ele. Os crentes têm uma dívida espiritual para com o mundo todo, uma 
confiança sagrada no evangelho e uma mordomia vinculada às suas posses. Portanto, eles 
estão na obrigação de oferecer a Ele seu tempo, talentos e posses materiais. 
 
Cooperação 
O povo de Cristo deve… organizar associações e convenções a fim de assegurar a 
cooperação para os grandes objetivos do Reino de Deus. Tais organizações não têm 
qualquer autoridade umas sobre as outras ou sobre as igrejas. ... A cooperação é desejável 
entre as várias denominações cristãs… 
 
O Cristão e a Ordem Social 
Todos os cristãos estão sob a obrigação de procurar tornar a vontade de Cristo suprema 
na nossa própria vida e na sociedade humana. ... No espírito de Cristo, os cristãos devem 
se opor ao racismo, toda forma de ganância, egoísmo e vício, e todas as formas de 
imoralidade sexual. ... 
 
Liberdade Religiosa 
A igreja e o estado devem ser separados. O estado deve a toda igreja proteção e liberdade 
total na busca de seus fins espirituais. ... Uma igreja livre num estado livre é o ideal 
cristão. ... 
 
A Família 
Deus instituiu a família como a instituição fundamental da sociedade humana. ... O 
casamento é a união de um homem e uma mulher num compromisso de pacto para a vida 
toda. ... O marido e a mulher são de igual valor diante de Deus, já que ambos são criados 
à imagem de Deus. O relacionamento do casamento modela a maneira como Deus se 
relaciona com Sua povo. ... Os filhos, desde o momento da concepção, são bênção e 
herança do Senhor. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Missões na América do Norte 
 
Número de campos missionáris em cada estado 
Washington  59 
Idaho 33 
Montana 62 
Oregon 39 
California 279 
Nevada 69 
Utah 53 
Arizona 116 
New Mexico 73 
Colorado 68 
Wyoming 42 
North Dakota 16 
South Dakota 13 
Nebraska 18 
Kansas 62 
Oklahoma 136 
Texas 62 
Louisiana 65 
Mississippi 9 
Arkansas 67 
Missouri 48 
Iowa 38 
Minnesota 35 
Wisconsin 34 
Michigan 85 
Indiana 80 
Ohio 150 
Kentucky 48 
Tennessee 73 
Alabama 48 
Georgia 163 
Florida 80 
Carolina do Sul 32 
Carolina do Norte 45 
Virginia 77 



West Virginia 39 
Delaware 10 
Maryland 67 
New Jersey 22 
Connecticut 20 
Rhode Island 10 
Massachusetts 63 
Maine 13 
New Hampshire 21 
Vermont 10 
New York 134 
Pennsylvania 191 
Porto Rico 40 
Ilhas Virgens 5 
Alaska 26 
Havaí 34 
Samoa Americana 4 
Canadá 76 
 
Parceiros de Colheita 
75º Aniversário do Programa Cooperativo 
O ano de 2000 marca o 75º Aniversário do Programa Cooperativo desse programa de 
apoio efetivo e eficiente a missões. Os alvos são: 
* 1 milhão de batismos 
* Envolvimento missionário voluntário sem precedentes 
* $750 milhões no Programa Cooperativo e outras ofertas missionárias 
 
No ano passado os Batistas do Sul sustentaram 3.264 missionários no campo e 1.761  
voluntários nos Estados Unidos, Porto Rico, Canadá, Samoa Americana e Ilhas Virgens. 
Entre as suas funções está assistir igrejas na plantação de igrejas, evangelismo, incluem-
se: alfabetização, alívio da fome e oração por avivamento espiritual. 
 
1593 – Penalidades severas por divergir da igreja do estado na Inglaterra 
1608/9 – Refugiados religiosos da Inglaterra estabelecem a primeira igreja Batista 
(Amsterdam) 
1611 – Tradução da Bíblia King James 
1620 – Os peregrinos chegam a Plymouth 
1638/9 – Primeira igreja Batista na América (Providence) 
1692 – Julgamento da Bruxaria em Salem 
1696 – Primeira igreja Batista no Sul (Charleston, Carolina do Sul) 
1707 – Primeira associação Batista (Filadéfia) 
1776 – Declaração da Independência 
1792 – Organização da Sociedade Batista Missionária inglesa 
1814 – Primeira sociedade Batista nacional nos EUA 
1814 – Foi escrito o hino “Star Spangled Banner” (Hino Nacional dos EUA) 
1821 – Primeira convenção Batista estadual (Carolina do Sul) 



1825 – Abertura do Canal Erie 
1833 – Confissão de Fé de New Hampshire (base para a Fé e Mensagem Batista) 
1836 – Batalha de Alamo 
1844 – Invenção do telégrafo 
1845 – Convenção Batista do Sul (Augusta, Geórgia) 
1861 – Começa a Guerra Civil 
1903 – Os Irmãos Wright voam em Kitty Hawk 
1905 – Aliança Batista Muncial 
1917 – EUA entram na Primeira Guerra Mundial 
1925 – Programa Cooperativo adotado pela Convenção Batista do Sul 
1929 – Queda da Bolsa de Valores 
1945 – Bomba atômica em Hiroshima 
1963 – Constituição de igreja em Vermont significa uma igreja da Convenção do Sul em 
cada estado 
1968 – Ofensiva Tet no Vietnã 
1975 – Nave espacial Viking pousa em Marte 
1977 – A Convenção do Sul adota Bold Mission Thrust para alcançar o mundo todo até o 
ano 2000 
1989 – Queda do Muro de Berlin 
1997 – Convenção Batista do Sul implementa plano de restruturação 
2000 – Campanha Parceiros na Colheita marca a celebração do 75º aniversário do 
Programa Cooperativo 
2000 – Fim do segundo milênio 
 
Missões Internacionais 
Desde o início, os Batistas do Sul têm sido uma denominação que envia missionários. 
Hoje eles sustentam cerca de 5 mil missionários que trabalham com mais de 1 mil grupos 
de pessoas em 154 nações do mundo. Esses países são representadas por 14 regiões no 
mapa. 
 
Regiões Ministeriais 
(numero de pessoal em parêntesis) 
 
Europa Ocidental (273) 
Europa Central e Oriental (346) 
Asia Central e Sul (518) 
Ásia Oriental (449) 
Pacífico Ocidental (377) 
Sudeste da Ásia & Oceania (338) 
Nordeste da África e Oriente Médio (420) 
África Ocidental (334) 
África Oriental (261) 
Sul da África (281) 
América Central (345) 
Bacia do Caribe (285) 
Leste da América do Sul (303) 



Oeste da América do Sul (283) 
 
Organização 
 
Associação – Estado – Convenção Batista do Sul 
 
Cada igreja tem governo próprio sob o senhorio de Jesus. A igreja elege messageiros para 
as reuniões das várias assembléias denominacionais. Os messageiros determinam o curso 
dos muitos programas e instituições dessas organizações Batistas. 
 
 
 
 
Entidades dos Batistas do Sul e Organizações Relacionadas 
 
NOTA: Dessas entidades, todas menos a LifeWay Christian Resources e o escritório 
nacional da União Feminina Missionária recebem fundos diretamente do Programa 
Cooperativo, do plano dos Batistas do Sul de oferta unificada das igrejas através das 
Convenções Estaduais para causas denominacionais. 
No ano passado, mais de $178 milhões sustentaram o trabalho destas entidades através do 
Programa Cooperativo. 
 
Annuity Board 
Dallas, Texas (1918) 
 
Aliança Batista Mundial 
Mclean, Virgínia (1905)* 
 
Comissão de Ética e Liberdade Religiosa 
Nashville, Tennessee (1913) 
 
Golden Gate Baptist Theological Seminary 
Mill Valley, Califórnia (1944) 
 
International Mission Board 
Richmond, Virgínia (1845) 
 
LifeWay Christian Resources 
Nashville, Tennessee 
 
Midwestern Baptist Theological Seminary 
Kansas City, Missouri (1957) 
 
New Orleans Baptist Theological Seminary 
New Orleans, Louisiana (1917) 
 



North American Mission Board 
Alpharetta, Georgia (1977 – originalmente fundada em 1845 como Home Mission Board) 
 
Seminary Extension 
Nashville, TN (1951) 
 
Comisão Executiva da Conveção Batista do Sul 
Nashville, Tennessee (1917) 
 
Southeastern Baptist Theological Seminary 
Wake Forest, Carolina do Sul (1951) 
 
Southern Baptist Theolocial Seminary 
Louisville, Kentucky (1859) 
 
Southwestern Baptist Theological Seminary 
Fort Worth, Texas (1908) 
 
União Feminina Missionária 
Birmingham, Alabama (1888)* 
 
O Evangelho 
O fato de que Jesus morreu pelo nosso pecado, foi sepultado e depois ressucitou é 
fundamental para os Batistas do Sul. Ele vive hoje e está pronto para dar vida abundante 
e eterna para todos os que se arrependerem dos pecados e colocarem sua fé Nele. Os 
Batistas do Sul convidam a todos para receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor. 
 
Estatísticas 
• Os Batistas do Sul estão começando uma média de quatro igrejas ou missões tipo 

igreja por dia. Algumas igrejas, é claro, fecham, mas no todo há um aumento 
significativo de igrejas a cada ano. Agora há 41.099 igrejas Batistas do Sul. 

• No ano passado, 419.342 pessoas foram batizadas em igrejas Batistas do Sul dos 
EUA e 363.703 foram batizadas em igrejas relacionadas aos Batistas do Sul em 
outros países. Isso dá uma média de 1 batismo a cada 40 segundos. 
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