
 

    

Pacto da Primeira Igreja Baptista do Porto 

 

Havendo sido conduzidos, segundo cremos, pelo Espírito de Deus, a receber o Senhor Jesus Cristo 

como nosso Salvador, e havendo sido batizados, sob profissão de nossa fé, em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo, entramos agora, na presença de Deus, dos anjos e desta assembleia, o 

mais solene e alegremente possível em uma aliança, tornando-nos um corpo em Cristo. 

 

Empenhamo-nos, assim, com o auxílio do Espírito Santo, em andar juntos no amor de Cristo; em 

esforçarmo-nos pelo progresso desta igreja, em conhecimento, santidade e conforto, para 

promover a sua prosperidade e espiritualidade; em manter o seu culto, as suas ordenanças, a sua 

disciplina e as suas doutrinas, em contribuir alegre e regularmente para o sustento do ministério, 

para as despesas da igreja, socorro aos pobres e pregação do Evangelho às nações. 

 

Empenhamo-nos, também, em manter na família o culto doméstico; em educar religiosamente os 

nossos filhos, em procurar a salvação de nossos parentes e amigos, em andar condignamente no 

mundo, fiéis em nossos contratos e exemplares em nosso comportamento, em evitar a 

loquacidade, a maledicência e a ira, em abstermo-nos do abuso de bebidas tóxicas, e em sermos 

zelosos em nossos esforços para apressar o Reino de nosso Salvador. 

 

Empenhamo-nos em cuidar uns dos outros com amor fraternal, em lembrarmo-nos dos outros em 

nossas orações, em auxiliá-los em suas doenças e tribulações, cultivar a simpatia cristã no 

sentimento e a cortesia no falar, em ser vagarosos, em darmo-nos por ofendidos, mas sempre 

prontos para a reconciliação e cuidadosos com referência aos mandamentos do nosso Salvador 

para, pressurosos, observá-los. 

 

Empenhamo-nos, finalmente, a unir-nos, tão depressa quanto possível, todas as vezes que formos 

obrigados a nos remover de um lugar para outro, a uma outra Igreja da mesma fé e ordem, onde 

possamos observar o espírito deste pacto e os princípios da Palavra de Deus.  

 


