
 

 

 
 

 
Salvador, 12 de agosto de 2022 
 
À Diretoria da Convenção Batista Brasileira
A/c: M.D. Pr. Hilquias Paim – Presidente

Manifestação da CBBA/OPBB
 
Nós, representantes da Convenção Batista Baiana (C

Seção Bahia (OPBB-BA), vimos, por meio desta, expressar nossa posição quanto a Reforma da D

Doutrinária de 1986 da Convenção B

 

• Considerando que as incertezas, acirramento de ânimo, 

possam interferir de forma tendenciosa 

• Considerando que Assembleia da CBB de 2012, em Foz de Iguaçu, delegou à Comissão de Revisão a 

competência de realizar ajustes nos a

com fulcro no maior esclarecimento do posicionamento bíblico sobre esses temas;

• Considerando que a matéria foi ajustada de maneira satisfatória e coerente;

• Considerando que a Comissão de Revisão, na proposta atual, extrapolou sua competência, avançando a 

pontos sem devida autorização da Assembleia Geral da CBB; 

 

Apresentamos uma posição favorável a que, num tempo apropriado, se implemente

supracitados que se percebam necessários, considerando a qualidade e solidez da proposta de 2012 já 

apreciada. Quanto aos demais itens, que se mantenham conforme consta em nossa Declaração Doutrinária 

atual que representa plenamente a doutrina que cremos e professamos 

Dessa forma, somos contrários aos demais ajustes por entender que a Comissão é ilegítima para a 

proposição e pauta, o que torna viciada a revisão dos outros artigos da Declaração.
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Manifestação da CBBA/OPBB-BA face a Proposta da Revisão Doutrinária da CBB

onvenção Batista Baiana (CBBA) e da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil 

, vimos, por meio desta, expressar nossa posição quanto a Reforma da D

Batista Brasileira (CBB). 

• Considerando que as incertezas, acirramento de ânimo, divisibilidade nacional e paixões des

de forma tendenciosa na revisão da Declaração Doutrinária; 

• Considerando que Assembleia da CBB de 2012, em Foz de Iguaçu, delegou à Comissão de Revisão a 

competência de realizar ajustes nos artigos III e XVII, respectivamente, alusivos à humanidade e à família

com fulcro no maior esclarecimento do posicionamento bíblico sobre esses temas; 

• Considerando que a matéria foi ajustada de maneira satisfatória e coerente; 

a Comissão de Revisão, na proposta atual, extrapolou sua competência, avançando a 

pontos sem devida autorização da Assembleia Geral da CBB;  

Apresentamos uma posição favorável a que, num tempo apropriado, se implementem

que se percebam necessários, considerando a qualidade e solidez da proposta de 2012 já 

apreciada. Quanto aos demais itens, que se mantenham conforme consta em nossa Declaração Doutrinária 

atual que representa plenamente a doutrina que cremos e professamos à luz das Escrituras Sagradas. 

Dessa forma, somos contrários aos demais ajustes por entender que a Comissão é ilegítima para a 

proposição e pauta, o que torna viciada a revisão dos outros artigos da Declaração. 
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BA face a Proposta da Revisão Doutrinária da CBB 

Pastores Batistas do Brasil – 

, vimos, por meio desta, expressar nossa posição quanto a Reforma da Declaração 

divisibilidade nacional e paixões deste tempo 

• Considerando que Assembleia da CBB de 2012, em Foz de Iguaçu, delegou à Comissão de Revisão a 

à humanidade e à família, 

a Comissão de Revisão, na proposta atual, extrapolou sua competência, avançando a 

m os ajustes aos artigos 

que se percebam necessários, considerando a qualidade e solidez da proposta de 2012 já 

apreciada. Quanto aos demais itens, que se mantenham conforme consta em nossa Declaração Doutrinária 

à luz das Escrituras Sagradas. 

Dessa forma, somos contrários aos demais ajustes por entender que a Comissão é ilegítima para a 
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