
Relembrando 

1. Qual nome da confissão de fé produzida no 
Brasil? E o ano da elaboração? 

 Confissão de Fé da Guanabara, 1558. 

2. Qual nome do francês que tentou implantar, por 
certo tempo, uma colônia protestante no Brasil? 

 Nicolas Durand de Villegaignon 

3. Quais as datas do 1º Culto e da celebração da 
Ceia no Brasil? 
 10 e 21 de março de 1557, respectivamente 



Relembrando 

4. Quanto tempo Villegaignon deu aos huguenotes 
para redigirem a Confissão? 

 12 horas 

5. Jean Cointac criou uma controvérsia para prejudicar os 
pastores. Qual foi o cerne da acusação?  
 
 
Celebração da Ceia com pão sem fermento e vinho 
misturado com água.  

6. Como Villegaignon assassinou os huguenotes? 

 Lançando-os de um despenhadeiro ao mar 





Introdução Histórica 

Redigida por Guido De 
Brés no ano de 1561, se 
tornou a principal fonte 
de defesa da fé por parte 
dos reformados dos 
Países Baixos. Na época 
dominados pela Espanha 
católica 

Confissão Belga 



Introdução Histórica 
Guido De Brés 

Nasce em 
1522 em 

Mons, Bélgica 

Convertido 
entre 1540 e 

1547 

1548 foge 
para a 

Inglaterra 

Vai para 
Alemanha 

e Suíça  

1559 volta 
para a 
Bélgica 

1561 
escreve a 
Confissão 



Introdução Histórica 
A Confissão Belga 

Durante o séc. XVI as igrejas 
Reformadas da Holanda foram 
muito perseguidas por Felipe II 
da Espanha, partidário da Igreja 

Católica 

E em 1561 De Brés escreve a 
Confissão em francês para servir 

de defesa dos cristãos 
reformados 



Introdução Histórica 
A Confissão Belga 

Mas, defendê-los de que forma? 

Com argumentos bíblicos demonstrando aos 
perseguidores que os crentes não eram 
rebeldes às leis civis, como os acusavam 

Um ano após sua escrita, foi enviada uma 
cópia para Felipe II junto a uma declaração 

de obediência civil. Mas... 



Introdução Histórica 
A Confissão Belga 

“Ofereceriam as costas ao açoite, a língua à faca, 
a boca à mordaça e o corpo ao fogo, sabendo bem 
que aqueles que seguem a Cristo devem carregar a 

sua cruz e negar-se a si mesmo”.  

No entanto, nem a Confissão, nem a 
declaração ao rei foram suficientes para 
tornarem as autoridades mais brandas 

quanto à fé protestante 



E em 1567, De Brés foi preso, julgado e 
condenado a morte por enforcamento. 

Introdução Histórica 
A Confissão Belga 

E doze dias antes de morrer ele escreve uma 
carta à sua esposa, Catherine Ramon. Uma 
carta em que reafirma sua fé e conforta sua 
esposa diante de todo sofrimento que viria 



Introdução Histórica 
O Legado 

Após sua tradução para o holandês, em 
1562, foi recebida como documento 

confessional pela Igreja Holandesa. E em 
1619 foi adotada como padrão doutrinário 

pelo Sínodo de Dort. 

E até hoje é referência doutrinária para as 
igrejas verdadeiramente reformadas 



E essa Confissão foi baseada na obra 
“Institutas da Religião Cristã”, de João 

Calvino.  



Indicações 



Indicações 



Indicações 

Aplicativo 

Pacto de Lausanne 
Confissão de Westminster 
Confissão Escocesa 
Credo Apostólico 

Os Cânones de Dort 
Confissão Belga 
Confissão da Guanabara 
Segunda Confissão Helvética 
Declaração de Chicago 

Os Catecismos: Breve e Maior, Puritano, Heidelberg 




