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1. Creio que meu único objetivo na vida e na morte deve ser glorificar a 
Deus e gozá-lo para sempre; e que Deus me ensina a como glorificá-lo 
em sua santa Palavra, isto é, a Bíblia, que ele deu pela inspiração 
infalível do seu Espírito Santo, para que eu pudesse saber com certeza 
no que crer concernente a ele e quais deveres ele requer de mim. 
2. Creio que Deus é um Espírito, infinito, eterno e incomparável em 
tudo o que ele é; um Deus, mas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo; meu Criador, meu Redentor, e meu Santificador; em cujo poder 
e sabedoria, justiça, bondade e verdade posso depositar minha 
confiança com segurança. 
3. Creio que os céus e a terra, e tudo o que neles há, são obra das mãos 
de Deus; e que tudo o que ele fez, agora dirige e governa em todas as 
suas ações; de forma que cumprem o fim para o qual foram criados; e 
eu, que confio nele, não serei envergonhado, mas posso descansar com 
segurança na proteção de seu amor todo-poderoso. 
4. Creio que Deus criou o homem segundo a sua imagem, em 
conhecimento, justiça e santidade, e entrou num pacto de vida com ele 
sobre a condição única de obediência, que era o seu dever: de forma 
que foi por pecar deliberadamente contra Deus que o homem caiu no 
pecado e miséria no qual nasci. 
5. Creio que, tendo caído em Adão, meu primeiro pai, sou por natureza 
um filho da ira, sob a condenação de Deus e corrompido no corpo e 
alma, tendente ao mal e suscetível à morte eterna; de qual estado 
terrível não posso ser liberto, salvo por meio da graça imerecida de 
Deus meu Salvador. 
6. Creio que Deus não deixou o mundo perecer em seu pecado, mas 
por causa do grande amor com o qual o amou, desde toda a eternidade 
escolheu graciosamente para si uma multidão que ninguém pode 
contar, para livrá-los do seu pecado e miséria, e deles edificar 
novamente no mundo seu reino de justiça: no qual reino posso estar 
seguro ter minha parte, se me apego a Cristo o Senhor. 
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7. Creio que Deus redimiu o seu povo para si através de Jesus Cristo 
nosso Senhor; que, embora fosse e sempre continua ser o eterno Filho 
de Deus, todavia nasceu de uma mulher, nascido sob a lei, para que 
pudesse redimir aqueles que estavam sob a lei: creio que ele suportou a 
penalidade devida aos meus pecados em seu corpo no madeiro, e 
cumpriu em sua pessoa a obediência que eu devia à justiça de Deus, e 
agora me apresenta ao seu Pai como sua possessão comprada, para o 
louvor da glória de sua graça para sempre: portanto, renunciando todo 
o mérito meu, coloco toda a minha confiança no sangue e justiça de 
Jesus Cristo meu redentor. 
8. Creio que Jesus Cristo meu redentor, que morreu por minhas 
ofensas, ressuscitou para a minha justificação, e subiu aos céus, onde se 
assenta à mão direita do Pai Todo-poderoso, faz contínua intercessão 
pelo seu povo, e governa o mundo todo como o cabeça sobre todas as 
coisas para a sua Igreja: de forma que não preciso temer nenhum mal e 
posso saber com segurança que nada pode me arrebatar das suas mãos, 
e nada pode me separar do seu amor. 
9. Creio que a redenção realizada pelo Senhor Jesus Cristo é 
eficazmente aplicada a todo o seu povo pelo Espírito Santo, que opera 
fé em mim e através da qual me uno a Cristo, renova-me no homem 
completo segundo a imagem de Deus, e me capacita mais e mais a 
morrer para o pecado e viver para a justiça; até que essa obra graciosa 
tenha sido completada em mim, e eu seja recebido na glória – na qual 
grande esperança habita –, devo esforçar-me para aperfeiçoar a 
santidade no temor de Deus. 
10. Creio que Deus requer de mim, sob o evangelho, em primeiro lugar, 
que, como resultado de um verdadeiro senso do meu pecado e miséria 
e apreensão da sua misericórdia em Cristo, devo me voltar com tristeza 
e ódio do pecado, e receber e descansar em Jesus Cristo somente para a 
salvação; assim, ao ser unido a ele, posso receber perdão para os meus 
pecados e ser aceito como justo aos olhos de Deus somente pela justiça 
de Cristo imputada a mim, e recebida pela fé somente; e assim, e 
somente assim, creio que posso ser recebido no número e ter direito 
aos privilégios dos filhos de Deus. 
11. Creio que, tendo sido perdoado e aceito por causa de Cristo, é 
adicionalmente requerido de mim que ande no Espírito que ele adquiriu 
pra mim, e por quem o amor é derramado em meu coração; cumprindo 
a obediência que devo a Cristo meu Rei; realizando fielmente todos os 
deveres que me são impostos pela santa lei de Deus, meu Pai celestial; e 
sempre refletir em minha vida e conduta, o perfeito exemplo que foi 
estabelecido por Cristo Jesus meu Líder, que morreu por mim e me 
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concedeu o seu Espírito Santo, de forma que eu possa fazer as obras 
que Deus de antemão preparou para que eu andasse nelas. 
12. Creio que Deus estabeleceu a sua Igreja no mundo e concedeu-lhe o 
ministério da Palavra e as santas ordenanças do Batismo, a Ceia do 
Senhor e a Oração; para que através desses como meios, as riquezas de 
sua graça no evangelho possam ser feitas conhecidas ao mundo, e, pela 
bênção de Cristo e a operação do seu Espírito naqueles que pela fé 
recebem esses meios, os benefícios da redenção possam ser 
comunicados ao seu povo: razão pela qual é requerido de mim também 
que participe desses meios de graça com diligência, preparação e 
oração, para que por meio deles eu possa ser instruído e fortalecido na 
fé, e na santidade de vida e em amor; e que eu use meus melhores 
esforços para comunicar esse evangelho e transmitir esses meios de 
graça ao mundo todo. 
13. Creio que como Jesus Cristo veio uma vez em graça, assim também 
ele virá uma segunda vez em glória, para julgar o mundo em justiça e 
designar a cada um sua recompensa eterna: e creio que se eu morro em 
Cristo, minha alma será na morte aperfeiçoada em santidade e voltará 
para o Senhor; e quando ele retornar em sua majestade, serei 
ressuscitado em glória e feito perfeitamente bendito no pleno gozo de 
Deus por toda a eternidade: encorajado por essa bendita esperança, 
requer-se de mim tomar alegremente minha parte no duro sofrimento 
aqui como soldado de Cristo Jesus, estando certo que se morro com ele 
também viverei com ele, se sofro, também reinarei com ele. 

 
E a Ele, meu Redentor, 

com o Pai, 
e o Espírito Santo, 

Três Pessoas, um Deus, 
seja glória eternamente, 

para todo o sempre, 
Amém, e Amém. 

 
 
Fonte: Selected Shorter Writings of Benjamin B. Warfield – 
Volume I, pp. 407-410. John E. Meeter, editor (Nutley, NJ: 
Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1970). 
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