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Oração 
deve ser um 

símbolo de união, 
ali servem sòmente 

esmos irmãos, cono 
escreveu 

oo 

Apostolo Paulo (Atos 20:28 e Fil. 1:1). 
mas batismos 

para 
acentuar as 

diferenças. 
T'emos 

conhecido 
casos 

onde 
irmãos anun-

Nesta carta Clemente 
refere-se 

aos 

irmãos que não tinham ofício (bispo 

ou diacono) como «leigoS» 

primeira 
referência à distinção 

feita 

na Igreja, 
dividindo os 

irmãos em 

duas classes, clero e leigos. 

ciaram que, depois da reunião have-

ria 
batismos de crianças. 

irmãos presentes cujas 
consciências 

não os permitiam 
assistir à cerimonia 

sentiram-se 
obrigados, com 

muita in-

conveniência, 
a sair da Casa de Ora-

ção. 

Esta é a Outros 

Comespondência 

Pergunta. Convém fazer um tanque concordância näão é essencial para co-

em nossa Casa de Oração para batis-
concordância 

não é essencial para co0-

munhão, pois é uma questão indivi-

O assunto não é fundamental e 

mos? dual. As divergências servem 
como 

Resposta. Ao nosso ver será melhor oportunidade para os irmãos mani-

não fazer um tanque em vossa Casa festarem amor e tolerância, respei-

de Oração na roça, embora em outros tando as 
consciências de outros que 

Jugares, onde os irmãos nao tem têm opinião diferente. 

outro recurso, possa ser conveniente. 

Os templos dos Batistas sempre têm Ao nosso ver, o lugar mais apro-

m tanque, mas para os nossos ir priado para 
batismos de crianças é 

nas casas de seus pais, pois é chama-

nia distintiva de sua denominação, e do batismo familiar». Então os pais 

um tanque é uma especie de símbolo podem convidar para assistirem seus 

amigos que concordam com o batismo 

infantil, sem ofender outros irmãos. 

mãos Batistas, o batismo é a cerimô-

de seu credo. 

Escrevemos, porém, para congre 

gações indenominacionais e para ir 

mãos que professam tolerância neste Testamento deram-se ao ar livre. 

assunto. Nossa opinião é que será Isto tem vantagem de servir como um 

melhor não ter batismos na Casa de testemunho público, como o Apósto-

Oração por qualquer modo, seja por lo Paulo descreve seu próprio batis-

imersão ou aspersão, pelas seguintes 
razões: 

Todos os batismos cristãos no Novo 

livre. 

mo em Atos 22:16. 

(1) O batismo é um rito individual. 

Uma Casa de Oração é principalmen-
te usada para as reuniões da Igreja, 
como a Ceia do Senhor, oração, co-

munhão ou edificação dos crentes. dada gratultamente aos nossos correspondentes. As 

Batismos no mesmo prédio ensinam luntários. 
a idéia de que o rito é eclesiástico. 

(2) Há divergência de opinião entre 
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