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 Uma Declaração da Posição da ARBCA 

Sobre o Princípio Regulador do Culto 

 

 

Um Relatório da Comissão de Teologia da 

Associação de Igrejas Batistas Reformadas da América 

 

(Formalmente Aprovado pela Assembleia Geral em 8 de março de 2001) 

 

 

Introdução 

 

Vivemos em um tempo em que o conceito de adoração assumiu muitos significados dife-

rentes entre as igrejas evangélicas na América e no mundo. Os cultos de muitas chamadas 

igrejas “sensíveis ao público” destinam-se a apelar para o incrédulo em seus próprios 

termos, o que tende a dar aos cultos dessas igrejas um aspecto de “entretenimento” mui 

distinto. O culto da típica igreja pentecostal é prolongado em música, canções ruidosas, 

rítmicas, que são projetadas para a agitar as emoções, mas abreviado em exposição das 

Escrituras, que deveria ser a base das verdadeiras afeições religiosas. Mesmo muitas das 

igrejas evangélicas mais conservadoras incluem atividades no culto de adoração que 

tornam desconfortável um crente Reformado que preza pelo princípio regulador. 

 

Existe uma diferença entre a liturgia típica do culto evangélico, até mesmo daqueles de 

natureza conservadora, e o culto de uma igreja Batista Reformada biblicamente ordenada? 

Acreditamos que existe. Essa diferença está enraizada não na metodologia, mas na teolo-

gia. Acreditamos que a teologia deve ser a força motriz por trás da metodologia. Para instru-

ção nesta teologia, voltamo-nos para aquele compêndio de teologia, que, como Batistas 

Reformados, acreditamos que melhor estabelece aquela fé que de uma vez por todas foi 

entregue aos santos, a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689 (CFB). Ali encontramos 

uma teologia de adoração conhecida como o princípio regulador do culto. É a partir desse 

princípio de adoração, derivado da Escritura, que deduzimos o que é aceitável e inaceitável 

no culto público de Deus em nossas igrejas. Central para a teologia do culto estabelecido 

pela CFB é a crença de que toda a verdadeira adoração Cristã deve ser a do coração por 

meio da fé. O princípio regulador do culto delineia como adoramos a partir do coração por 

meio da fé. 

 

Como uma associação de igrejas que se apegam à Confissão de Fé Batista de Londres de 

1689, o objetivo deste documento contendo nossa posição é identificar as partes da Con-
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fissão que têm uma influência sobre o princípio regulador do culto, de forma a esclarecer o 

significado dessas declarações e responder a perguntas relativas a este princípio através 

de afirmações e negações de posições particulares. Por todo este documento, o nosso 

desejo é preservar a unidade das igrejas, pois acreditamos que a união é melhor pre-

servada quando há uma compreensão clara do que acreditamos sobre qualquer doutrina. 

Deve ser sempre lembrado que, desde que somos igrejas confessionais, a autoridade final 

de fé e prática é sempre a Escritura. Muitos sermões foram pregados nas igrejas locais 

membros e na Assembleia Geral da Associação das Igrejas Batistas Reformadas da Amé-

rica (ARBCA) dando fundação exegética para o princípio regulador do culto. Assim, este 

artigo não lidará com a exegese, mas com a exposição e aplicação do princípio regulador 

do culto. Uma bibliografia comentada é fornecida como um recurso para um estudo mais 

aprofundado sobre esta questão. As posições sobre adoração abordadas neste artigo serão 

abordadas sob três categorias principais: 1) O princípio inventivo, que é a visão Católica 

Romana, 2) o princípio normativo, ou seja, o que não é proibido, é permitido, e 3) o princípio 

regulador, ou seja, o que não é ordenado, é proibido. Deus, em Sua graça, escolheu revelar 

ao homem na Sua palavra aquilo que é agradável a Ele no que diz respeito à adoração. O 

princípio regulador ensina que Deus revelou claramente os elementos de culto que permi-

tirão que o Seu povo adore em espírito e em verdade. Esse será o objetivo deste artigo, a 

saber, demonstrar que todas as práticas de culto Protestante que não são regidos por uma 

clara adesão ao princípio regulador caem sob o princípio normativo. Este documento tam-

bém diferenciará entre os elementos de culto que são regidos pelo princípio regulador, e as 

circunstâncias de culto, que não o são. Finalmente, este trabalho procurará articular prin-

cípios que serão úteis para aquelas igrejas que buscam seguir mais firmemente o princípio 

regulador do culto, conforme estabelecido na Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. 

 

Enquanto começamos este documento, gostaríamos de afirmar que, como Batistas Refor-

mados, nós acreditamos que toda a vida deve ser vivida diante de Deus como um ato de 

adoração. Este é o ensinamento do apóstolo Paulo em Romanos 12:1 na exortação para 

“que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o 

vosso culto racional”. Um tema comum entre os escritores Reformados é que o culto abran-

ge toda a vida. Reconhecendo esta verdade, no entanto, nós também notamos aquele lugar 

singular do culto público a Deus, quando a igreja se reúne no Dia do Senhor. É a este culto 

público a Deus que pretendemos aplicar o princípio regulador do culto. Para esta finalidade, 

procuraremos responder a várias perguntas. 

 

 

1. Identificar cada passagem na Confissão que possa ser relevante para o princípio 

regulador. 

 

A. CFB 1:1: “As Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra 
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de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos, embora a luz da natureza e as obras 

da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a 

ponto de tornar os homens indesculpáveis; ainda assim, não são suficientes para 

oferecer aquele conhecimento de Deus e de Sua vontade, que é necessário para a 

salvação”. 

 

Comentário: 

 

Este primeiro parágrafo da Confissão identifica a Escritura como a única regra infalível para 

a obediência, para o Cristão. Certamente o culto a Deus é uma área primária de obediência 

e, portanto, é para a Escritura que devemos nos voltar para a instrução na adoração. 

 

 

B. CFB 1:6: “Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias 

para a Sua própria glória, a salvação do homem, fé e vida, ou é expressamente decla-

rado ou necessariamente contido nas Sagradas Escrituras, ao que nada, em qualquer 

tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito, ou por tradições 

humanas. No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus 

como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na Pala-

vra; e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto a Deus e ao governo da Igreja, 

comuns às ações e sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da 

natureza e pela prudência Cristã, segundo as regras gerais da Palavra, que devem 

sempre ser observadas”. 

 

Comentário: 

 

Este parágrafo, talvez, mais do que qualquer outro estabelece o princípio regulador do culto, 

quando afirma que “Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias 

para... fé e vida, ou é expressamente declarado ou necessariamente contido nas Sagradas 

Escrituras, ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado”. Os elementos de cul-

to são claramente restritos ao que é revelado nas Escrituras. É instrutivo observar que a 

CFB não usa a expressão: “ou por boa e necessária inferência”, como ocorre na Confissão 

de Fé de Westminster, antes claramente afirma: “necessariamente contido nas Escrituras”. 

Este parágrafo também distingue entre elementos de culto e as circunstâncias de culto 

“comuns às ações e sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natu-

reza e pela prudência Cristã, segundo as regras gerais da Palavra...”. As circunstâncias de 

culto incluiriam local, hora do dia, tempo de duração do culto, bancos ou cadeiras, ordem 

impressa ou não, folhetos com hinos ou programações, ar condicionado ou ventilador, tipos 

de instrumentos musicais, etc. 
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C. CFB 1:8, 9, 10: “Para que, a Palavra de Deus habitando abundantemente em todos, 

eles possam adorá-lO de uma maneira aceitável”. “A regra infalível de interpretação 

da Escritura é a própria Escritura”. “O Juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias 

da Religião devem ser determinadas... não pode ser outro senão o Espírito falando na 

Escritura”. 

 

Comentário: 

 

Enquanto o parágrafo 8 estabelece que a adoração deve ser de uma forma aceitável, ele 

infere que alguns cultos são inaceitáveis. A adoração aceitável não deve ser determinada 

pela experiência ou preferência individual. Antes, este parágrafo ensina que a Escritura é 

suficientemente clara para revelar o que é e qual é a adoração aceitável a Deus. As seções 

9 e 10 indicam que a Escritura resolve as questões de controvérsia quanto à adoração. 

Somente a Escritura tem autoridade para resolver as diferenças de culto sobre inferências, 

tradições extra-bíblicas, práticas históricas e inovações culturais. Todas as preferências 

pessoais e todas as experiências devem ser levadas à sujeição à objetiva autoridade das 

Escrituras. 

 

 

D. CFB 2:2: “Deus possui toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança, em e de Si 

mesmo; Ele é todo suficiente para Si, e não possui necessidade de quaisquer criaturas 

que Ele fez, nem delas deriva glória alguma... A Ele, é devido da parte de anjos e 

homens todo o culto, serviço ou obediência que, como criaturas, eles devem em rela-

ção ao seu Criador, e tudo quanto mais Ele Se agrada em requerer deles”. 

 

Comentário: 

 

Este parágrafo ensina que a adoração é devida a Deus por causa de Seu caráter. Nossa 

adoração deve fluir a partir do fato de que Ele é o Ser todo-glorioso. Culto é devido a Ele. 

Ainda assim, quando o coração do crente abraça-O como o todo-glorioso Ser, então é que 

uma feliz obediência é prestada 

 

 

E. CFB 14:1: “A graça da fé... é ordinariamente operada pelo ministério da Palavra; e 

por este também — e pela administração do Batismo e da Ceia do Senhor, pela ora-

ção, e por outros meios prescritos por Deus — é aumentada e fortalecida”.  

 

Comentário: 

 

Esta seção menciona vários dos elementos de culto e afirma que a graça da fé é operada 
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por esses elementos. Aquilo que a Escritura apresenta como esses elementos regulados 

de culto desempenharão a função de operar a fé nos eleitos. Aquelas práticas para as quais 

não há nenhuma autorização bíblica não operarão fé nos eleitos. 

 

 

F. CFB 21:2: “Deus é o único Senhor da consciência, e a deixou livre de doutrinas e 

mandamentos humanos que, em qualquer respeito, são contrários à Sua Palavra, ou 

não contidos nela; de modo que, crer em tais doutrinas, ou obedecer a tais manda-

mentos, por motivo de consciência, equivale a trair a verdadeira liberdade de consci-

ência; e requerer de alguém uma fé implícita, uma obediência absoluta e cega, equi-

vale a destruir a liberdade de consciência, e a razão também”. 

 

Comentário: 

 

A doutrina da liberdade Cristã é um tema importante nos escritos de teólogos Reformados 

que se referem ao culto. Quanto à doutrina da adoração, embora muitos busquem utilizar 

a doutrina da liberdade Cristã para ampliar o âmbito do que é permitido na adoração, os 

autores da Confissão realmente escreveram isso para restringir o que era exigido no culto. 

Porque o Catolicismo Romano adicionou tantas doutrinas e mandamentos de homens era 

necessário afirmar que a consciência dos homens não poderia estar presa por doutrinas e 

mandamentos de homens. Era necessário afirmar que somente o que foi ordenado nas 

Escrituras era necessário para a adoração e submeter-se a quaisquer outros requisitos era 

trair a verdadeira liberdade de consciência. Aplicando este princípio à nossa situação, afir-

maríamos que os anciãos de uma igreja não poderiam exigir das pessoas no culto mais do 

que Deus demanda, ou esperar menos do que Deus requer em Sua Palavra. Aqueles que 

planejam o culto de uma igreja devem ter cuidado no planejamento da liturgia para que não 

violem a liberdade de consciência de qualquer adorador. Também é necessário afirmar que 

nenhuma igreja ou associação de igrejas pode exigir de outra igreja mais do que Deus 

demanda, ou esperar menos do que Deus requer. Assim, enquanto alguém poderia esperar 

que qualquer igreja sustentando a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689 cuidado-

samente aderiria aos elementos de culto, incluindo fielmente todos eles e não acrescentan-

do a eles, ainda assim, nas circunstâncias de adoração devemos respeitar as diferenças 

que podem existir devido às situações locais diversas. 

 

 

G. CFB 22: 1 a 7: “...Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído 

por Ele mesmo e tão limitado por Sua própria vontade revelada, de forma que Ele não 

pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de 
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Satanás, nem sob qualquer representação visível ou qualquer outro modo não pres-

crito nas Sagradas Escrituras...”. 

 

Comentário: 

 

O Capítulo 22 é o capítulo mais completo na Confissão quanto ao assunto do princípio 

regulador do culto. O primeiro parágrafo novamente estabelece que há um princípio que re-

ge a nossa adoração a Deus e que este é um princípio instituído por Ele na Sua vontade 

revelada que foi dada a conhecer em Sua Palavra. Isso não admite qualquer prática no 

culto que se baseie na imaginação ou invenções de homens que não seja encontrada na 

Palavra de Deus. O quinto parágrafo delineia cuidadosamente os elementos do culto, que 

são: 1) a leitura das Escrituras, 2) pregação e atenção à Palavra de Deus, 3) o louvor em 

Salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor, 4) oração com ações de graças por todas 

as coisas lícitas, e 5) a administração das Ordenanças. Estes são os elementos inegociá-

veis de culto. Eles devem ser observados na adoração como elementos ordenados por 

Deus, não retidos da Igreja, nem expandidos por adições e nem por “boa e necessária 

inferência”. 

 

O segundo parágrafo fala especificamente sobre Cristo, sendo o único mediador do culto. 

Na realidade, esta é uma linha que está presente em quase todos os capítulos da Confissão 

de um modo ou outro, porém é estabelecido mais explicitamente aqui. “O culto religioso 

deve ser dado a Deus... e desde a Queda, não sem um Mediador; nem na mediação de 

qualquer outro senão de Cristo”. Obviamente, isso elimina grande parte do culto Católico 

Romano, que busca se aproximar de Deus através da mediação de Maria ou dos santos. 

Os parágrafos 8 e 9 afirmam claramente que “este ofício de Mediador entre Deus e os 

homens cabe exclusivamente a Cristo, que é o Profeta, Sacerdote e Rei da Igreja de Deus; 

e isto não pode ser no todo, ou em qualquer parte, transferido de Cristo para qualquer ou-

tro”. Somente Cristo fala como Profeta à igreja. Somente Cristo abre acesso ao Pai. So-

mente Cristo conduz a Sua igreja em marcha triunfante. Uma das implicações desta afir-

mação na Confissão é que a pregação da Palavra de Deus deve ser explicitamente Cristã, 

ou seja, deve concentrar-se na obra de Cristo em consumar a Nova Aliança no Seu sangue. 

A centralidade da pregação sobre Cristo e Sua obra redentora é o que torna único o culto 

Reformado. Tudo no culto de adoração deve apontar na direção e encontrar o seu ponto 

culminante na exposição das Escrituras a respeito de Cristo e este crucificado. Mesmo a 

pregação de Provérbios deveria enfatizar a necessidade da obra de Cristo para permitir que 

o crente do Novo Testamento viva de acordo com aqueles princípios. Implícito também está 

que o Antigo Testamento deve ser entendido à luz das Escrituras do Novo Testamento. 

Assim, enquanto o judaísmo Messiânico pode voltar para as Escrituras da Antiga Aliança e 

incorporar rituais da Antiga Aliança em seu culto, os crentes Reformados que sustentam o 
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princípio regulador deveriam ver estes rituais como cumpridos em Cristo e, portanto, não 

aplicáveis ou admissíveis no culto da Nova Aliança. 

 

 

H. CFB 26:7: “Para cada uma dessas igrejas assim reunidas, de acordo com Sua 

mente declarada em sua Palavra, Ele tem dado todo aquele poder e autoridade, que 

é em toda forma necessário para a sua realização naquela ordem no culto e disciplina, 

que Ele instituiu para que eles observem, com ordens e regras para o devido e correto 

exercício e execução desse poder”. 

 

Comentário: 

 

Este parágrafo estabelece a maneira pela qual a aplicação do princípio regulador deve ser 

estruturada na Igreja. Ele afirma a autoridade e independência de cada igreja local. Até 

mesmo igrejas em uma associação não estão sob a autoridade da associação, mas estão, 

cada uma, sob a autoridade de Cristo. Isto permite diferenças na compreensão da aplicação 

do princípio regulador entre igrejas que mantêm cooperação entre si. Cada igreja tem seus 

próprios líderes, história, convicções, nível de maturidade e estado de reforma. Sobre aque-

las questões em que não há instrução clara nas Escrituras, ou seja, as circunstâncias de 

culto, uma igreja deve mostrar deferência para com a outra. Nenhuma igreja deve procurar 

ditar para outra como estruturar as circunstâncias de culto. No entanto, também deve ser 

entendido que a autoridade da igreja local não é absoluta. Ela ainda está sob a autoridade 

de Cristo e de Sua Palavra. E, no entanto, é perfeitamente legítimo que uma associação 

como a ARBCA trabalhe essas questões como uma associação e chegue a algumas con-

clusões sobre o que cremos coletivamente que a Confissão ensina. 

 

 

I. CFB 28:1 a 2: “O Batismo e a Ceia do Senhor são Ordenanças de positiva e sobera-

na instituição, nomeados pelo Senhor Jesus, o único Legislador, para serem continua-

das em Sua igreja até o fim do mundo. Estas santas Ordenanças devem ser adminis-

tradas somente por aqueles que são qualificados e para isso chamados, de acordo 

com o comissionamento de Cristo”. 

 

Comentário: 

 

Porque o Batismo e a Ceia do Senhor são de instituição positiva e soberana, eles são ele-

mentos inegociáveis de culto. Estes parágrafos fornecem orientações quanto a como estas 

Ordenanças devem ser administradas na igreja local. 
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O comentário acima sobre a CFB nos permite fazer as seguintes afirmações e 

negações sobre o princípio regulador do culto: 

 

1. Nós afirmamos o claro ensino da Escritura de que vivemos em um mundo centrado em 

Deus, e que toda a vida deve ser vivida diante de Deus como um ato de adoração. Nega-

mos, no entanto, que esta declaração completa e adequadamente define todos os deveres 

do homem para com Deus no culto. Tanto as Escrituras e a CFB ensinam claramente o 

lugar de culto público quando a igreja se reúne no Dia do Senhor. 

 

2. Nós afirmamos as evidentes implicações do Sola Scriptura para o princípio regulador do 

culto. A autoridade, infalibilidade, suficiência e clareza das Escrituras informam o Cristão 

quanto ao que agrada a Deus no culto. Negamos o papel da preferência do homem como 

um padrão nessas questões. O culto é sempre regulado pela teologia, nunca determinado 

pelo gosto pessoal. Esta não é uma questão de sociologia aplicada. 

 

3. Nós afirmamos podemos nos aproximar de Deus no culto somente através dos meios 

designados por Ele, ou seja, o mérito de Seu Filho. Nós negamos que existem vários meios 

de se achegar a Deus, e que o homem possa obter a aceitação de Deus através de qualquer 

um deles. 

 

4. Nós afirmamos que os próprios elementos do culto público são nomeados e revelados, 

a que nada pode ser acrescentado ou subtraído se quisermos agradar a Deus. Negamos 

que as circunstâncias de adoração a Deus são assim ordenadas. Os elementos são ques-

tões ordenadas por Deus, em particular, e não são negociáveis; as circunstâncias são ques-

tões comuns às sociedades humanas em geral e são mutáveis. Os elementos são funda-

mentais para o culto; as circunstâncias são elementos funcionais que permitem que ele 

ocorra. A distinção entre os elementos e as circunstâncias é clara; as circunstâncias nunca 

devem assumir o status de elementos. 

 

5. Nós afirmamos que Deus regula o Seu culto ao insistir sobre os elementos inegociáveis 

de culto. Negamos que alguma vez seja correto admitir ao culto público a Deus qualquer 

elemento simplesmente porque Ele não o proibiu. O culto é sempre uma questão sobre o 

que Deus ordena, nunca uma questão sobre o que Ele não proibiu. O culto é sempre uma 

questão sobre o que devemos fazer, nunca uma questão sobre o que podemos fazer. 

 

6. Nós afirmamos que a caridade e a liberdade de consciência exigem uma abordagem 

minimalista para o culto. O Cristão é livre da escravidão do pecado e da tirania dos homens. 

Ele é livre para servir e adorar a Deus. Negamos a noção popular de que o amor pelos 

irmãos e a liberdade de consciência suscitam a liberalidade e a tolerância no culto público 
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de Deus. Nem a Igreja, nem seus oficiais podem exigir das pessoas no culto algo que não 

esteja conforme ao que Deus requer em Sua Palavra. 

 

7. Nós afirmamos que o culto público é sempre uma questão de edificação, os meios deste 

são ordenados por Deus. Negamos que o culto público é alguma vez uma questão de entre-

tenimento, embora em outros contextos o entretenimento possa ser uma ação legítima. 

 

8. Nós afirmamos que a pregação é um elemento de culto público e sua característica 

central. Nós negamos que ministração de música é adoração caso a pregação seja apenas 

um acessório que sucede a esta, ou seja, algo adicionado a ela. 

 

9. Nós afirmamos a autoridade de cada igreja local para regular o seu culto sem a intromis-

são autoritária de outros. Negamos que essa autoridade é absoluta e autônoma. Enquanto 

permitimos diferenças legítimas na ordenação dos elementos do culto (e ainda mais nas 

circunstâncias), entretanto, ainda é legítimo que esta Associação determine o que crê cole-

tivamente que as Escrituras e a Confissão ensinam. 

 

 

2. Como o princípio regulador relaciona-se a uma visão exclusiva e Reformada das 

Escrituras (ou seja, autoridade, clareza, suficiência, etc.)? 

 

É importante afirmar claramente que esta não é uma questão secundária, mas uma questão 

essencial. O Cristianismo Reformado sustenta uma visão da Escritura que é única. Outras 

expressões do Cristianismo podem sustentar a autoridade, infalibilidade e inerrância das 

Escrituras, mas é unicamente a Fé Reformada que sustenta a doutrina da suficiência e 

clareza das Escrituras. Além disso, aderimos à validade permanente ou perpetuidade da lei 

moral, contida e resumida nos Dez Mandamentos. Calvino e outros promoveram uma dis-

cussão sobre o culto a Deus, sob o segundo mandamento. O princípio regulador está relaci-

onado a uma visão particular da Escritura. O princípio regulador assume a autoridade e 

suficiência das Escrituras para ordenar o culto instituído, enquanto dependendo da clareza 

das Escrituras para garantir a boa consciência de todos os crentes envolvidos no culto. 

 

 

3. Quais são os diferentes pontos de vista sobre o culto público? Será que esses 

pontos de vista alternativos colocam em risco a posição confessional sobre o princí-

pio regulador ou eles apenas revelam descuido, ignorância ou inconsistência de 

pensamento? 

 

Há três pontos de vista básicos e históricos a respeito de como Deus deve ser cultuado. 
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Embora haja variações destes três pontos de vista dentro de cada ponto de vista individu-

almente, contudo, eles podem ser agrupados sob os três. Eles são: 

 

1) o princípio inventivo de adoração. Esta é a perspectiva de Roma. Ele diz que a igreja é 

livre para estabelecer os parâmetros de culto, daí a inventividade de certos elementos, 

como a missa, etc. A igreja pode inventar ou criar o que bem entender. A autoridade reside 

na igreja. Porque o Catolicismo Romano reconhece a igreja e a tradição da igreja como 

uma autoridade igual à da Bíblia, é impossível dizer que isso é apenas trações de descuido 

ou ignorância. Esta é certamente uma posição que foi estabelecida com pensamento cuida-

doso. Este ponto de vista não pode coexistir com o princípio regulador. Esta é a antítese do 

princípio regulador. 

 

2) O princípio normativo. Este ponto de vista, sustentado principalmente pelo Luteranismo 

e o Anglicanismo, afirma que você pode ter no culto o que Deus expressamente ordenou, 

acrescido do que não é expressamente proibido. Incluído sob este ponto de vista de culto, 

estaria muitos dos elementos de culto encontrados na liturgia da alta igreja, movimento 

pentecostal/carismático, cultos modernos e contemporâneo, culto sensível ao público, etc. 

Tais elementos consistem em cerimônias litúrgicas, teatro, dança, música, etc. A afirmação 

“Deus não proíbe essa prática”, justifica muitas dessas práticas. Essa afirmação é uma 

chave para o princípio normativo. Essas igrejas que mantêm tais práticas no culto muitas 

vezes não enfatizam o papel da Palavra de Deus na adoração. Não é raro em tais serviços 

ouvir pouquíssimo de leitura da Palavra de Deus e pouca, ou nenhuma, exposição das 

Escrituras. Muitos dos sermões, ao invés de serem exposições da Escritura, são sermões 

tópicos voltados para as “necessidades percebidas” no indivíduo. Enquanto alguém pode-

ria, por caridade, supor que há aqueles que não estudaram esta questão com cuidado e, 

assim, adotam o princípio normativo, ou são inconsistentes em sua aplicação deste princí-

pio, a chave seria a resposta destes indivíduos quando o evidente ensino da Escritura é 

apresentado no que se refere ao princípio regulador. Eles aceitam o ensino das Escrituras, 

apesar dos padrões ou preferências estabelecidas, ou eles o rejeitam? Infelizmente, por 

causa do apego emocional a várias formas de culto e por causa de erros teológicos, há 

muitos que conscientemente rejeitam o princípio regulador em favor do princípio normativo. 

Independentemente do motivo para a adoção do princípio normativo de culto, ele clara-

mente não está de acordo com o que é estabelecido pela Confissão de Fé Batista de Lon-

dres de 1689 e, portanto, manter essa posição colocaria em risco a posição confessional. 

 

3) O princípio regulador do culto. O princípio regulador enfatiza os instituídos elementos de 

culto como a prioridade. A leitura das Escrituras, a significativa exposição das Escrituras, 

orações, canto congregacional, as Ordenanças, etc., assinalam a prioridade do culto de 

acordo com o princípio regulador. O culto, de acordo com o princípio regulador, averigua a 

http://www.facebook.com/oEstandarteDeCristo
http://www.facebook.com/ConfissaoFeBatista1689
http://www.oestandartedecristo.com/
http://www.issuu.com/oEstandarteDeCristo


 

Issuu.com/oEstandarteDeCristo 

ordem, elementos, prioridades e seleções musicais a partir de uma perspectiva regulado 

pela Bíblia. Ele não rejeita um velho hino simplesmente porque é antigo, nem rejeita novo 

hinos e canções, simplesmente porque são atuais. A Hinologia Reformada era “nova”, 

quando foi instituída. O culto de acordo com o princípio regulador não segue a tendência 

da liturgia da alta igreja, nem a salmodia exclusiva, nem a música contemporânea, ou adi-

ções normativas de qualquer tipo por motivo de gostos pessoais. Ele examina as ordens, 

elementos, prioridades e seleções musicais a partir de uma perspectiva regulada pela Bí-

blia. Deus regula o Seu culto. O culto é prescrito e ordenado, e os elementos de Sua adora-

ção são revelados. Assim, cultuar de acordo com o princípio regulador é a única adoração 

aceitável para as igrejas da ARBCA. 

 

 

4. Qual é a diferença entre o que é essencial (os elementos) e o que é circunstancial 

no culto público? Quais são esses elementos? 

 

Os elementos do culto público são as partes do culto que são essenciais para o mesmo, 

aqueles atos ordenados por Deus em Sua palavra. Eles não são negociáveis. Os elementos 

são o que constituem o culto como culto. Esses elementos são claramente delineados no 

capítulo 22, seções 3 a 5 da Confissão. Eles são: 1) leitura das Escrituras, 2) pregação e 

atenção à Palavra de Deus, 3) louvor ao Senhor com graça em nossos corações, 4) oração 

com ação de graças por todas as coisas lícitas, e 5) administração das Ordenanças. Estes 

elementos ocorrem no próprio culto de adoração e são dirigidos a Deus. Embora a Confis-

são não o liste como tal, a coleta de ofertas pode ser considerada um elemento, uma vez 

que o apóstolo Paulo o ordena à igreja de Corinto em 1 Coríntios 16:2: “No primeiro dia da 

semana cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, 

para que não se façam as coletas quando eu chegar”. Por outro lado, isso pode ser consi-

derado sob a categoria de coisas ordenadas sobre os crentes em geral (como o amor frater-

nal, etc.). 

 

As circunstâncias de culto são os aspectos funcionais que permitem que o culto ocorra. 

Elas são “comuns às ações e sociedades humanas”. Elas incluem o local de reunião, a hora 

do dia para a reunião, a escolha de bancos ou cadeiras, amplificação eletrônica da voz, os 

instrumentos musicais utilizados, o tempo de duração da reunião, o uso de um boletim ou 

um hinário, etc. Na natureza do caso, tais circunstâncias variarão de país para país, de 

estação para estação, e de um lugar para outro. Todas as circunstâncias devem servir os 

elementos, e nunca devem ser permitidos assumir o status de elementos. É necessário ter 

um grande cuidado a este respeito. Alguns usaram a ideia de circunstâncias para validar 

elementos anti-bíblicos de culto, tais como teatro, dança, etc. É necessário manter clara a 

distinção entre circunstâncias e elementos para que não introduzamos em nosso culto 

elementos que vão além do que Deus ordenou. 
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5. Que princípios devem ser utilizados para determinar que música é aceitável no 

culto público? Qual é o papel dos instrumentos no culto público? O que podemos ou 

deveríamos dizer sobre a música no culto que não seja com a participação da congre-

gação? O que a Confissão ensina ou sugere sobre a participação ou os participan-

tes? Por que nós não cantamos apenas os Salmos? 

 

A. Um dos grandes privilégios do povo de Deus é que somos convidados a cantar louvores 

ao nosso grande e glorioso Deus. Deus ordenou que nós cantemos louvores a Ele, porque 

isso é agradável a Ele e em ser agradável a Ele, traz grande prazer para nós também. Os 

elementos do culto público não aparecem porque eles agradam aos adoradores, mas são 

incluídos porque agradam a Deus e, ainda mais, ao entrar em Sua presença e cumprir o 

que é agradável a Ele, nós experimentamos a plenitude da alegria e delícias perpetuamen-

te. Ao determinar que tipo música é aceitável no culto, nós devemos reconhecer que as 

palavras que cantamos deveriam ser tão bíblicas quanto as orações que fazemos e as 

palavras que pregamos. Ao estudarmos os Salmos, nós geralmente notamos que eles 

possuem certas qualidades: centralidade de Deus, dignidade, concepções, tema, ordem, 

resolução bíblicos e tudo isso de forma bíblica. Os hinos e canções que cantamos devem 

seguir esse padrão. A Declaração de Princípio Para a Música na Igreja, extraído de Saltério 

Hinário Cristão Reformado (Grand Rapids: CRC Publications, 1988, pp 11-15) concede 

algumas orientações muito úteis a esse respeito. Ela afirma o seguinte: 

 

i. A música da igreja deve representar toda a gama da revelação de Deus. 

 

ii. A ministração de música deve contribuir para o serviço da Palavra. 

 

iii. A poesia das canções deve ser uma boa poesia; ela não deve depender da música para 

conduzi-la. A música das canções deve ser artisticamente defensável como boa música; 

ela não deve ter que depender de palavras para conduzi-la. 

 

iv. A poesia das canções deve ser fiel à Palavra inspirada. Essa poesia ao mesmo tempo 

deve ser vital — livre dos defeitos da artificialidade e do sentimentalismo. 

 

v. A poesia deve ser genuinamente expressiva da experiência religiosa, mas deve estar em 

harmonia com todo o conselho de Deus. 

 

vi. A música deve ser adequada ao texto litúrgico a partir do qual foi adaptada. 

 

vii. A música da igreja... [não deve] sugerir lugares e ocasiões diferentes da igreja e da 

adoração... para que uma associação secular com a música não interfira no culto do 

adorador. 
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viii. A música da igreja deve ser expressiva de nossa tradição Reformada. Este mesmo 

documento começa com um princípio e dois sub-pontos: Princípio: A música da igreja deve 

ser apropriada para a adoração. 

 

1. A música da igreja deve ser litúrgica. Em espírito, forma e conteúdo, ela deve ser uma 

expressão bíblica e positiva do pensamento religioso e do sentimento. Ela deve servir ao 

ministério da Palavra. 

 

2. A música da igreja deve ser bela. Seu pensamento ou espírito religioso deve ser concre-

tizado de forma adequada na poesia como poesia, na música, como música, e na combina-

ção destes em canção. Deve satisfazer as leis estéticas de equilíbrio, unidade, variedade, 

harmonia, forma, ritmo, contenção e adequabilidade, que são as condições de toda a arte. 

 

B. O principal papel da música no culto é fazer com que a congregação expresse louvor e 

adoração a Deus. Por conseguinte, a música do culto deve ser orientada principalmente 

para a participação congregacional. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3:16, ordena aos 

membros da igreja: “A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabe-

doria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos 

espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração”. Isso implicaria que a predo-

minância da música no culto de adoração deve ser da natureza da participação congrega-

cional. De acordo com este texto, as músicas que são cantadas devem ter três elementos: 

1) oferecimento de louvor e ação de graças a Deus; 2) ensino da verdade teológica; e 3) 

exortação mútua. Hinos, antigos e novos, parecem cumprir este requisito. Simplesmente 

porque um hino é novo não significa que seja de menor qualidade do que um hino mais 

antigo, nem o fato de que ele é novo o torna de melhor qualidade. Um hino, independente-

mente de quando foi escrito, deve estar em conformidade com os elevados padrões musi-

cais cabíveis para a adoração a Deus e as normas teológicas da Escritura. Embora formas 

menos comuns de música, se usadas criteriosamente, podem ser apropriadas, muito 

cuidado e cautela é necessária para garantir que a congregação em seu louvor corporativo 

esteja em conformidade com os parâmetros bíblicos adequados para a adoração a Deus. 

Dessa forma, seria mais apropriado usá-los em conjunto com os plenos conceitos teoló-

gicos incorporados nos hinos e salmos. Não é a nossa visão que o princípio regulador exige 

salmodia exclusiva. As Escrituras registram orações, inclusive sermões, que revelam a 

Palavra e a vontade de Deus. Mas, simplesmente por isso ser assim, nós não concluímos 

que devemos orar as próprias palavras das Escrituras a cada vez que oramos, ou que 

devamos ler apenas as Escrituras sem pregarmos acerca delas. As orações da Bíblia são 

modelos para a nossa, e temos que ter cuidado ao expor a palavra de Deus na pregação. 

As palavras específicas de nossas orações são nossas próprias, e as palavras específicas 

de nossos sermões são de composição humana. Assim, pode ser com os louvores que 
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cantamos. Os Salmos devem ser um modelo para as canções que cantamos no culto, ou 

seja, as palavras que cantamos deveriam ser tão bíblicas quanto os Salmos. Ao estudarmos 

os Salmos, nós geralmente notamos que eles possuem certas qualidades: centralidade de 

Deus; dignidade, noções, tema, ordem, resolução e tudo isso de forma bíblica; etc. As 

palavras dos hinos e canções que cantamos devem possuir essas mesmas qualidades. 

 

C. A palavra “Salmos” significa “tocado sobre um instrumento de cordas”, como no Saltério 

do Antigo Testamento. Os Salmos mencionam uma grande variedade de instrumentos, de 

cordas, metais, percussão, etc. A Escritura não especifica quais instrumentos são aceita-

veis ou não aceitáveis. Assim, deve-se assumir que um instrumento é aceitável se for toca-

do habilmente e de forma apropriada ao culto. Seria impróprio utilizar instrumentos de tal 

maneira que a mente dos fiéis seja atraída para contextos fora do culto por causa da 

maneira em que são tocados. O uso de instrumentos é projetado principalmente para acom-

panhar o canto dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Os instrumentos devem ser usados 

na adoração corporativa principalmente, para melhorar o canto da congregação. Se ele 

domina o canto da congregação, seja em volume ou arranjo, então ele não está funcio-

nando como pretendido pelas Escrituras e deve ser mudado. Da mesma forma, a música 

tocada pelos instrumentos deve produzir o mesmo sentido nas emoções como a produzida 

pelas palavras do hino, salmo ou cântico espiritual sendo cantadas para que o adorador 

não sinta uma disjunção. 

 

D. Enquanto o canto congregacional deve receber a ênfase no culto público, o princípio 

regulador não necessariamente exclui a utilização de música especial. Cada igreja tem as 

suas próprias convicções a respeito da adequação e da frequência de música especial. 

Para evitar que uma música especial se torne entretenimento, os anciãos da igreja devem 

enfatizar aos que proveem música especial, que o propósito da música especial ainda seja 

o indicado em Colossenses 3:16. Aqueles que ministram a música especial devem ser 

cuidadosa e claramente instruídos para que o objetivo não seja o entretenimento, mas a 

edificação, conforme ordenado pelo apóstolo Paulo. Os anciãos de cada igreja individual 

devem assumir a responsabilidade por tal instrução e acompanhar atentamente a situação 

para que a música especial atenda aos mesmos critérios bíblicos, como o cântico congre-

gacional. 

 

6. Como devemos entender o princípio regulador em relação à liberdade de cons-

ciência? 

 

Esta questão já foi discutida durante algum tempo sob a questão de letra F do ponto 1, CFB 

21:2. No entanto, gostaríamos de afirmar que a liberdade de consciência deve ser delimita-

da pela revelação dos elementos instituídos de culto Cristão. O princípio regulador não 
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permite que elementos e práticas não ordenados no culto sejam prejudicados ou omitidos 

por causa da liberdade de consciência de alguém. A liberdade Cristã, em termos do princí-

pio regulador, deve ser vista sob duas perspectivas. Positivamente, a liberdade Cristã no 

culto significa liberdade para adorar a Deus como Ele deve ser adorado. A liberdade Cristã, 

de modo geral, é a libertação do pecado e liberdade para agradar a Deus. Isso não é dife-

rente no culto. Isso não nos dá a liberdade para adorarmos como quisermos, mas como 

que Lhe agrada. O homem frui de sua maior liberdade quando ele vive em obediência à 

verdade revelada na Palavra de Deus. Negativamente, a liberdade Cristã no culto significa 

liberdade de ser forçado a adorar a Deus de acordo com a invenção humana, por formas 

que são concebidas pelos homens e não de acordo com as Escrituras. Em termos práticos, 

a igreja não é livre para elaborar as suas próprias formas de adoração, não importa o quão 

forte seja o consenso cultural. A igreja encontra liberdade em Cristo, e a liberdade no culto 

pode ser encontrada na adoração de acordo com as ordens estabelecidas por Cristo, a 

Cabeça da igreja. Consequentemente, a caridade Cristã é exercida para com os irmãos 

quando não instituímos padrões de culto que ofendem a consciência nem exigimos que 

eles participem de adoração que não esteja de acordo com as Escrituras. 

 

 

7. Como a ARBCA deve lidar com esta questão? 

 

A. Quando examinando a perspectiva das igrejas? 

 

A ARBCA deve examinar a perspectiva de uma igreja sobre o princípio regulador, per-

guntando como o culto ocorre. Somente aquelas igrejas que conscientemente sustentam o 

princípio regulador do culto devem ser admitidas como membros. Se o princípio regulador 

não é compreendido corretamente, um tempo para a instrução deve ser dado. Um espírito 

dócil é necessário neste caso. O questionamento deve ser muito claro e muito franco, de 

modo que haja um entendimento claro sobre a posição da ARBCA sobre o princípio regula-

dor, conforme descrito neste documento e em nossa Confissão de Fé, de modo que não 

haja nem confusão de terminologia, nem mal-entendido desnecessário. 

 

B. E se o pastor de uma igreja da ARBCA questionar esse assunto? 

 

Se um pastor rejeita o princípio regulador e institui outro princípio de culto, a membresia da 

comissão deve aproximar-se dele para discussão e instrução. Esta abordagem deve ser 

feita em um espírito de caridade para determinar se a linguagem e prática são o resultado 

de ignorância e descuido, ou se algo mais profundo está envolvido. Se o pastor não está 

disposto a conformar a sua prática e crenças à posição da ARBCA, então, a membresia da 

comissão deve consultar os anciãos da igreja, para discussão e instrução. Se eles não 
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estiverem dispostos a corrigir o problema, então a associação de tal igreja à ARBCA deve 

ser reavaliada. Nada disso deve ser feito precipitadamente, mas tempo deve ser dado para 

que necessários debates, instruções e medidas corretivas sejam tomados. 

 

C. E quando um pastor de uma igreja da ARBCA começa ativamente a ensinar ou praticar 

perspectivas alternativas? 

 

Este caos é semelhante à situação abordada na pergunta B, acima, exceto que é evidente 

neste caso que a situação não é um resultado da ignorância ou descuido. Esta é uma ques-

tão confessional e deve ser abordada. Esperamos que, no entanto, os seus próprios anci-

ãos levantarão a questão e, talvez, procurarão a ajuda de irmãos na Associação. Se ele 

persistir em ensinar ou em praticar pontos de vista contrários à Confissão, e sua igreja se 

recusa a resolver adequadamente o problema, a igreja deve ser convidada a renunciar à 

sua participação na ARBCA. Se a igreja se recusa a fazê-lo, então a ARBCA não tem es-

colha, senão remover a igreja da associação. 

 

 

8. O que está em jogo se permitirmos que o princípio regulador seja minado pelo con-

senso moderno? 

 

Como uma associação de igrejas, nós cremos coletiva e individualmente que a Confissão 

de Fé Batista de Londres de 1689 reflete com precisão a fé bíblica. Somos confessionais 

porque acreditamos que a nossa confissão é bíblica. Nós aderimos a uma posição de 

subscrição completa, tendo concluído que a CFB em sua totalidade representa consistente-

mente uma teologia bíblica. 

 

Nossa Confissão é um documento Puritano; portanto, o modelo de nossas igrejas é Puri-

tano, e não um modelo semelhante aos competitivos modelos contemporâneos. Modelos 

diferentes não faltam, mas rejeitamos cada um deles como contrário ao princípio e regula-

ção do Novo Testamento. Nós evitamos os seguintes modelos: o Romano, o Luterano, o 

Anglicano, a Liturgia da Alta Igreja, o dos Irmãos, o Carismático/Pentecostal, o Evangélico, 

etc. O essencial para este modelo Puritano é o princípio regulador de culto. Desviar-se da 

Confissão neste ponto e aderir a outro seria abraçar um caráter diferente, uma ênfase 

alterada, e mui provavelmente elementos adicionais. O princípio regulador do culto é uma 

parte inegociável de uma teologia e metodologia Batista Reformada. Isso é sistémico para 

a confissão, e não subsidiário. 

 

Nós desejamos que as igrejas da ARBCA cultuem de tal forma que plenamente cumpram 

a declaração de Jesus, que a adoração deve ser “em espírito e em verdade”. Foi com esse 
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fim que nós escrevemos este documento contendo nossa posição sobre o assunto abor-

dado. Instamos as igrejas-membro da ARBCA para que estudem as seções sobre culto 

encontradas na CFB, num futuro próximo, para que juntos nossa adoração seja aceitável 

aos olhos do nosso glorioso Deus. Respeitosamente, 

 

 

 

A Comissão de Teologia da ARBCA: 

 

Rev. Don Lindblad, presidente 

Rev. Tom Lyon 

Dr. Fred Malone 

Rev. Fred Pugh 

Dr. James Renihan 

Dr. Mike Renihan. 
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Calvino afirma que a Reforma começou não para livrar a Igreja de inúmeros e graves abu-
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Contemporânea. Esta é uma instigante análise da música de adoração contemporânea 

(MAC), alegando que muito da MAC é tão apropriada para o culto Cristão quanto a hinologia 

tradicional. Ele desafia adversários da MAC a serem mais abertos para o seu uso no culto, 

acusando-os de ignorância sobre MAC e crendo que 1 Coríntios 9:22 e 1 Coríntios 14:24-

25 ensinam que o culto Cristão deve ser culturalmente sensível. No entanto, a primeira 

passagem relaciona-se ao comportamento pessoal de Paulo, no testemunho, não no culto; 

a última é a conversão de um descrente por causa da Palavra de Deus plenamente anun-

ciada, não por causa da música culturalmente sensível. Enquanto Frame justamente desa-

fia o leitor desenvolver uma postura de abertura em relação à música contemporânea no 

culto, desde que as suas palavras e música sejam adequadas, ele não parece perceber o 

abuso generalizado de MAC que efetivamente elimina a hinologia ocidental a partir do 

estabelecimento da cultura ocidental. Além disso, embora a partir de um fundo de música 

clássica, ele parece não entender a questão da consciência Cristã relativa aos santos mais 

jovens, que, uma vez associavam os ritmos e batidas de algumas MAC com os seus antigos 

dias de pecado, nem a respeito de santos mais velhos que desejam manter a hinologia 

tradicional como a linguagem do culto. O argumento de Frame aparenta muito da atitude 

condescendente de um músico para com aqueles que são menos treinados. Sua exegese 

é pouco desenvolvida e deseja abrir a porta, não apenas para MAC, mas também para uma 

atitude crítica em relação a pastores que defendem a hinologia tradicional mais conserva-

dora, mesmo que eles usem alguns hinos e cânticos espirituais modernos. 
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Teológico Gordon-Conwell, Inverno de 1998. 

 

Esta obra começou como uma série de apostilas da escola dominical. Acreditando que a a-

doração bíblica é uma experiência edificante e unificadora, o autor compilou este docu-

mento. Ele organiza o material em três partes: considerações fundamentais que tornam o 

culto Reformado distinto de suas alternativas; questões específicas levantadas; e um gran-

de apêndice que inclui uma série de questões auxiliares. Aqui está um excelente volume 

possivelmente obtido através do Dr. Jim Renihan. 
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[“A liberdade e Culto Cristãos”, em Adoração na Presença de Deus]. ed. Frank J. 

Smith e David C. Lachman. Greenville: Greenville Seminary Press, 1992. pp 91-101. 

 

A liberdade evangélica é a liberdade da escravidão do pecado e liberdade para servir a 

Deus, afirma Lachman. O que é verdade em geral sobre a vida Cristã também é verdade 
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sobre o culto público. Liberdade Cristã na adoração não é a liberdade de servir a Deus 

como quisermos, mas como Lhe agrada. Tanto a sinceridade de coração quanto a harmonia 

com a vontade revelada de Deus são considerações importantes na adoração. Lachman 

escreve: “Enquanto positivamente, a liberdade evangélica na adoração é a liberdade de 

adorar a Deus como Ele deve ser adorado, negativamente, é a liberdade de ser forçado a 

adorar a Deus de maneiras concebidas por invenção humana”. As páginas finais também 

lidam com a distinção muito prático entre o que os Cristãos fazem juntos no culto público, 

e o que Cristãos individuais podem desfrutar reacreacionalmente como partes legítimas de 

suas vidas. Aqui há um tratamento instigante, bíblico e confessional. 

 

Owen, John. “A Brief Instruction in the Worship of God”, Works of John Owen, vol. 

15 [“Uma Breve Instrução no Culto a Deus”, Obras de John Owen, vol. 15, pp. 447-

530]. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1965. 

 

____. “A Discourse Concerning Liturgies and Their Imposition”, Works of John Owen, 

vol. 15, pp. 1-55 [“Um discurso Sobre Liturgias e Sua Imposição”, Obras de John 

Owen, vol. 15, pp. 1-55]. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1965. 

 

____, “The Word of God the Sole Rule of Worship”, Works of John Owen, vol. 13, pp. 

462-506 [“A Palavra de Deus, a Única Regra de Culto”, Obras de John Owen, vol. 13, 

pp. 462-506]. Edinburgh: Banner of Truth Trust, de 1967. 

 

Aqui está Owen em seu melhor, em um tratamento abrangente e completo sobre o princípio 

regulador. Estes três ensaios são clássicos e uma leitura obrigatória. 

 

Reymond, Robert G. O Come, Let Us Worship: Corporate Worship in the Evangelical 

Church [Oh Vinde, Adoremos: Adoração Corporativa na Igreja Evangélica]. Grand 

Rapids, Mich: Baker, de 1980. 

 

A adoração é um assunto quase não tocado em seminários teológicos, diz Reymond. Há 

tempos no pastorado, em um ambiente onde ele estava agora preparando jovens para o 

ministério, o autor determinou compartilhar o que havia aprendido sobre a adoração. Ele 

procurou ensinar seus alunos formas e meios de fazer a adoração corporativa mais agra-

dável a Deus, e ao mesmo tempo mais significativa para os adoradores. Aqui há uma ajuda 

eminentemente prática para aqueles que se preparam para liderar a congregação na 

adoração. 

 

Waldron, Samuel E. The Regulative Principle of the Church [O Princípio Regulador da 

Igreja]. Grand Rapids: Wisdom Publications, 1995. Panfleto. 
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Este é um sermão pregado pelo pastor Waldron, no qual ele afirma que o princípio regulador 

do culto tem implicações para a totalidade de uma eclesiologia bíblica e fiel. Altamente re-

comendado e digno de leitura. 

 

Williamson, G.I. Westminster Confession of Faith for Study Classes [Confissão de Fé 

de Westminster para o Estudo de Classes]. Phillipsburg, N.J., Presbyterian and 

Reformed Publishing, 1964. 

 

Williamson forneceu à igreja uma declaração de nossa posição simplesmente estabelecida, 

amplamente ilustrada, e teologicamente precisa. Este poderia ser lido com proveito ao lado 

A. A. Hodge, A Confissão de Fé, publicado pela Banner of Truth. 

 

Young, William Young. “Second Commandment: The Principle That God Is to Be 

Worshipped Only in Ways Prescribed in Holy Scripture and That the Holy Scripture 

Prescribes the Whole Content of Worship, Taught by Scripture Itself”, in Worship in 

the Presence of God [“Segundo Mandamento: o Princípio que Deus Deve ser Ado-

rado, Apenas nos Moldes Prescritos na Sagrada Escritura e que a Sagrada Escritura 

Prescreve todo o Conteúdo de Adoração, Ministrado pela Própria Escritura”, em 

Adoração na Presença de Deus]. ed. Frank J. Smith e David C. Lachman. Greenville: 

Greenville Seminary Press, 1992. pp 75-90. 

 

Os Puritanos, juntamente com as gerações seguintes de Cristãos Reformados, regularmen-

te posicionaram a discussão do princípio regulador no culto público no contexto do segundo 

mandamento do Decálogo. Young produz uma obra de primeira linha ao abordar o argu-

mento histórico em linguagem contemporânea. 

 

 

 

 

 

Sola Scriptura! 

Sola Gratia! 

Sola Fide! 

Solus Christus! 

Soli Deo Gloria! 
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 10 Sermões — R. M. M’Cheyne 

 Adoração — A. W. Pink 

 Agonia de Cristo — J. Edwards 

 Batismo, O — John Gill  

 Batismo de Crentes por Imersão, Um Distintivo 

Neotestamentário e Batista — William R. Downing 

 Bênçãos do Pacto — C. H. Spurgeon 

 Biografia de A. W. Pink, Uma — Erroll Hulse 

 Carta de George Whitefield a John Wesley Sobre a 

Doutrina da Eleição 

 Cessacionismo, Provando que os Dons Carismáticos 

Cessaram — Peter Masters 

 Como Saber se Sou um Eleito? ou A Percepção da 

Eleição — A. W. Pink 

 Como Ser uma Mulher de Deus? — Paul Washer 

 Como Toda a Doutrina da Predestinação é corrompida 

pelos Arminianos — J. Owen 

 Confissão de Fé Batista de 1689 

 Conversão — John Gill 

 Cristo É Tudo Em Todos — Jeremiah Burroughs 

 Cristo, Totalmente Desejável — John Flavel 

 Defesa do Calvinismo, Uma — C. H. Spurgeon 

 Deus Salva Quem Ele Quer! — J. Edwards 

 Discipulado no T empo dos Puritanos, O — W. Bevins 

 Doutrina da Eleição, A — A. W. Pink 

 Eleição & Vocação — R. M. M’Cheyne 

 Eleição Particular — C. H. Spurgeon 

 Especial Origem da Instituição da Igreja Evangélica, A — 

J. Owen 

 Evangelismo Moderno — A. W. Pink  

 Excelência de Cristo, A — J. Edwards 

 Gloriosa Predestinação, A — C. H. Spurgeon 

 Guia Para a Oração Fervorosa, Um — A. W. Pink  

 Igrejas do Novo Testamento — A. W. Pink 

 In Memoriam, a Canção dos Suspiros — Susannah 

Spurgeon 

 Incomparável Excelência e Santidade de Deus, A — 

Jeremiah Burroughs 

 Infinita Sabedoria de Deus Demonstrada na Salvação 

dos Pecadores, A — A. W. Pink 

 Jesus! – C. H. Spurgeon 

 Justificação, Propiciação e Declaração — C. H. Spurgeon 

 Livre Graça, A — C. H. Spurgeon  

 Marcas de Uma Verdadeira Conversão — G. Whitefield 

 Mito do Livre-Arbítrio, O — Walter J. Chantry 

 Natureza da Igreja Evangélica, A — John Gill 

 

OUTRAS LEITURAS QUE RECOMENDAMOS 
Baixe estes e outros e-books gratuitamente no site oEstandarteDeCristo.com. 

 

—   Sola Scriptura • Sola Fide • Sola Gratia • Solus Christus • Soli Deo Gloria   — 

 

 Natureza e a Necessidade da Nova Criatura, Sobre a — 

John Flavel 

 Necessário Vos é Nascer de Novo — Thomas Boston 

 Necessidade de Decidir-se Pela Verdade, A — C. H. 

Spurgeon 

 Objeções à Soberania de Deus Respondidas — A. W. 

Pink 

 Oração — Thomas Watson 

 Pacto da Graça, O — Mike Renihan 

 Paixão de Cristo, A — Thomas Adams 

 Pecadores nas Mãos de Um Deus Irado — J. Edwards 

 Pecaminosidade do Homem em Seu Estado Natural — 

Thomas Boston 

 Plenitude do Mediador, A — John Gill 

 Porção do Ímpios, A — J. Edwards 

 Pregação Chocante — Paul Washer 

 Prerrogativa Real, A — C. H. Spurgeon 

 Queda, a Depravação Total do Homem em seu Estado 

Natural..., A, Edição Comemorativa de Nº 200 

 Quem Deve Ser Batizado? — C. H. Spurgeon 

 Quem São Os Eleitos? — C. H. Spurgeon 

 Reformação Pessoal & na Oração Secreta — R. M. 

M'Cheyne 

 Regeneração ou Decisionismo? — Paul Washer 

 Salvação Pertence Ao Senhor, A — C. H. Spurgeon 

 Sangue, O — C. H. Spurgeon 

 Semper Idem — Thomas Adams 

 Sermões de Páscoa — Adams, Pink, Spurgeon, Gill, 

Owen e Charnock 

 Sermões Graciosos (15 Sermões sobre a Graça de 

Deus) — C. H. Spurgeon 

 Soberania da Deus na Salvação dos Homens, A — J. 

Edwards 

 Sobre a Nossa Conversão a Deus e Como Essa Doutrina 

é Totalmente Corrompida Pelos Arminianos — J. Owen 

 Somente as Igrejas Congregacionais se Adequam aos 

Propósitos de Cristo na Instituição de Sua Igreja — J. 

Owen 

 Supremacia e o Poder de Deus, A — A. W. Pink 

 Teologia Pactual e Dispensacionalismo — William R. 

Downing 

 Tratado Sobre a Oração, Um — John Bunyan 

 Tratado Sobre o Amor de Deus, Um — Bernardo de 

Claraval 

 Um Cordão de Pérolas Soltas, Uma Jornada Teológica 

no Batismo de Crentes — Fred Malone  
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2 Coríntios 4  
 

1
 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; 

2
 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem 

falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, 

na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 
3
 Mas, se ainda o nosso evangelho está 

encoberto, para os que se perdem está encoberto. 
4
 Nos quais o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus. 
5
 Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 

Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 
6
 Porque Deus, 

que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 
7
 Temos, porém, 

este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.                
8
 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.                               

9
 Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

10
 Trazendo sempre 

por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus 

se manifeste também nos nossos corpos; 
11

 E assim nós, que vivemos, estamos sempre 

entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na 

nossa carne mortal.  
12

 De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 
13

 E temos 

portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, 

por isso também falamos. 
14

 Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará 

também por Jesus, e nos apresentará convosco. 
15

 Porque tudo isto é por amor de vós, para 

que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de 

Deus. 
16

 Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o 

interior, contudo, se renova de dia em dia. 
17

 Porque a nossa leve e momentânea tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; 
18

 Não atentando nós nas coisas 

que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se 

não veem são eternas. 
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