DECLARAÇÃO DE POÇOS DE CALDAS
A Convenção Batista Brasileira reunida nos dias 26 a 29 de abril de 2018,
na cidade de Poços de Caldas - MG, vem a público expressar seu
posicionamento diante de assuntos que estão em voga na atualidade,
e que inquietam a Sociedade Brasileira.
JUSTIÇA
RECONHECEMOS que a impunidade e a injustiça são realidades de nosso país e
afetam diretamente nossa sociedade;
LAMENTAMOS que o povo brasileiro sofra tanto pelos efeitos nocivos da injustiça;
CONCLAMAMOS os Batistas brasileiros a orarem pelos nossos magistrados,
legisladores e por todos que trabalham no âmbito da justiça, para que sejam firmes
em suas deliberações e que a justiça seja para todos e não apenas para alguns;
CONVOCAMOS os líderes Batistas a promoverem a conscientização dos membros
de suas igrejas para que exijam que os magistrados e os legisladores sejam
pautados pela ética e verdade, e que tratem a todos com direitos iguais;
ENCORAJAMOS todo o povo de Deus a que busque a justiça a partir de um
comportamento ético de cada um, mas também de cada igreja, multiplicando assim
um comportamento próprio dos que temem a Deus e desejam a prosperidade da
nação;
DESAFIAMOS cada Batista brasileiro a agir da forma mais correta possível,
rejeitando a famosa filosofia do “jeitinho brasileiro” e abraçando o ideal de justiça
expresso pela Palavra de Deus.
SEGURANÇA
RECONHECEMOS o estado de insegurança em que vivemos em nosso país onde a
sociedade é refém da violência;
LAMENTAMOS o aumento significativo dos casos de violência familiar, destacandose a violência contra idosos, mulheres, adolescentes e crianças;
CONCLAMAMOS os Batistas brasileiros a anunciarem o Evangelho com autoridade,
na certeza de que somente Jesus Cristo transforma o homem;
DESAFIAMOS as igrejas a refletirem sobre a inclusão social e o combate ao
preconceito e desigualdade, propondo ações que promovam a mudança de vidas e
do meio em que vivem.
ENCORAJAMOS as igrejas e em especial seus líderes a discutirem no âmbito local,
regional e nacional as fragilidades, necessidades e possíveis soluções no combate
às drogas, um dos maiores incentivadores da violência;
INTOLERÂNCIA
RECONHECEMOS que a Liberdade de Consciência é um dos princípios batistas
mais preciosos tendo em vista os primórdios de nossa história, onde esta liberdade
foi conquistada com muita luta e dedicação;
LAMENTAMOS que estejamos vivendo em uma sociedade intolerante, onde a

liberdade de consciência e expressão é negada a alguns e oferecida a outros;
CONCLAMAMOS cada Batista brasileiro a defender o direito de todos de se
expressarem garantindo o respeito mútuo até mesmo diante de diferenças que
contrariam nossa fé;
CONVOCAMOS o povo Batista a aprofundar-se no conhecimento dos fundamentos
de sua fé a fim de ter conteúdo para dialogar e expressar seus valores de modo
firme ainda que respeitoso;
ENCORAJAMOS cada cristão a respeitar o seu próximo, nutrindo o diálogo e
valorizando o espírito de solidariedade presente na raça humana. Através disso
espera-se obter-se o respeito recíproco dos que pensam diferentemente de nós;
DESAFIAMOS as igrejas batistas brasileiras a vivenciarem o amor de Deus que
alcança a todos e expressá-lo em cada momento de nossas vidas, amando ao
pecador, mas repudiando o pecado; compreendo as diferenças, mas buscando a
unidade em Cristo; olhando para além das aparências.
ELEIÇÕES
RECONHECEMOS que cada Batista é tanto um cidadão dos Céus como também
um cidadão brasileiro, e por isso tem um compromisso direto com a sua nação;
LAMENTAMOS o grave momento que vivemos em nossa política governamental em
todos os aspectos;
CONDENAMOS a corrupção, considerando-a contrária à vontade de Deus e,
portanto, pecado;
CONCLAMAMOS os Batistas brasileiros a orarem pelo processo eleitoral de 2018
em nosso país, preconizando o ideal da unidade no Reino de Deus, e a avaliarem
com o máximo de atenção os candidatos, preferindo aqueles cuja conduta é
adequada de acordo com os critérios Bíblicos.
CONVOCAMOS os Batistas brasileiros a votarem de forma consciente, destacando
como critério para a escolha de seus candidatos uma vida reconhecidamente ética e
que tenham visão do bem comum da sociedade, do valor da família tradicional, da
liberdade religiosa, estando tais elementos acima de seus interesses pessoais;
ENCORAJAMOS os membros de nossas igrejas Batistas a exercerem a sua
cidadania de maneira responsável, sem extremismo ideológico-partidário, e a
exigirem de seus futuros governantes ações concretas no combate da corrupção,
investimento na melhoria de qualidade de vida de nossa população e a garantirem
os direitos de expressão até aqui conquistados pelo povo brasileiro.
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