
     

 

O "Manuscrito Kiffin" é um dos documentos conhecidos mais importantes para o estudo 

histórico das origens batistas a partir da tese separatista-puritana. Apesar de todas as suas limitações, 

é um documento que registra o advento da prática imersionista entre os batistas e o surgimento 

daquelas que seriam, mais tarde, chamadas de Igrejas Batistas Particulares. A primeira menção 

impressa ao manuscrito se deu em The History of the English Baptists, de Thomas Crosby.  

Crosby, de fato, é figura central na transmissão do MS K. Quando da morte de Benjamin 

Keach (1704), pastor controverso e lendário da igreja Batista Particular de Horselydown, seu 

sucessor no ministério foi Benjamin Stinton (1676-77 - 1719). Stinton era uma figura igualmente 

promissora, mas teve uma morte precoce em 1719. Durante seu breve ministério, as igrejas batistas 

de Londres haviam encomendado a ele a realização de uma obra sobre a história dos batistas. 

Aceitando o desafio, Stinton começou a recolher diversos documentos e extratos bibliográficos para 

sua composição. De alguma forma, Stinton recebera de Richard Adams, pastor sucessor de William 

Kiffin na igreja de Devonshire Square, três manuscritos de fundamental importância. Mas foi 

somente após sua morte que Thomas Crosby, herdeiro desses papeis de Stinton, fez vir a público a 

existência de tais documentos.  

Esses documentos estão hoje compilados em um corpus documental chamado Um Repositório de 

Diversas Questões Históricas relacionadas aos Antipedobatistas Ingleses, abrigado na Angus Library do 

Regent's Park College, na Universidade de Oxford, Inglaterra. Dentre os trinta documentos que 

compõem o corpus, o MS K ocupa a segunda posição, perfazendo as páginas (10), (11) e (12) do 

manuscrito.   
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Núm[ero] 2: Um velho manuscrito oferecendo algum relato daqueles Batistas  

que primeiramente se formaram em Congregações ou  

Igrejas distintas em Londres, encontrado entre certos documentos dados a mim pelo  

Sr. Adams. 

     Diversos [membros] da Igreja, da qual o Sr. Jacob & Sr. John Lathorp  

haviam sido Pastores, estando insatisfeitos com o reconhecimento da  

Igreja de que as Paróquias Inglesas são Igrejas verdadeiras, desejaram dispensa e juntaram-se  

entre si, [tais] como o Sr. Henry Parker, o Sr. Thomas Shephard,  

o Sr. Sam[eu]ll Eaton, Mark Luker e outros, com quem [também] se juntou o Sr.  

William Kiffin.  

1638. O Sr. Thomas Wilson, o Sr. Pen e H.Pen, e três outros, estando  

convencidos [de] que o Batismo não era para recém-nascidos, mas para crentes  

professos, juntaram-se com o Sr. John Spilsbury, desejando nisso o  

consentimento da Igreja. 

3º Mês. A Igreja tornou-se duas por consentimento mútuo, exatamente  

metade estando com o Sr. P.[raise-God] Barebone e a outra metade com Sr. H[enry] Jessey.  

O Sr. Richard Blunt, estando com ele convencido do Batismo, que  

deveria ser por submersão do corpo na água, assemelhando-se  

ao sepultamento e ressurreição (2 Col: 2.12. Rom.6.4), teve diálogos sóbrios  

sobre isso na Igreja, e então com alguns dos  

sobreditos, que também estavam assim convencidos e, depois, oração  

e diálogo sobre eles desfrutarem disso. Ninguém havendo [até] então  

assim assim [sic] praticado na Inglaterra [o batismo] para crentes professos, e ouvindo  

que alguns nos Países Baixos assim o praticaram, eles concordaram  

e enviaram o Sr. Rich[ard] Blunt (que entendia Holandês) com  

cartas de recomendação, o qual foi gentilmente aceito lá e  

retornou com cartas deles: [de] Jo Batte, um Professor lá,  

e daquela Igreja para aqueles que o enviaram. 

     Eles procederam ali da seguinte maneira. Aquelas pessoas que estavam per- 

suadidas [de] que o batismo deveria ser por submersão do corpo, se reuniram em  

duas agremiações, e pretendiam assim se reunir depois disto: todos estes  

concordaram proceder igualmente juntos. E então, manifestando [consentimento] 

(não por quaisquer palavras formais ou pacto), qual palavra foi hesitada  

por alguns deles, mas por desejos mútuos e concordância cada [um] 
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Testemunhou. Essas duas agremiações separaram uma para Batizar  

o resto, assim foi solenemente realizado por eles. 

O Sr. Blunt batizou o Sr. Blacklock, que era um professor 

entre eles, e o Sr. Blunt, sendo batizado, ele e o Sr.  

Blacklock batizaram o resto de seus amigos que estavam 

assim dispostos, e muitos sendo acrescentados a eles, eles cresceram muito 

Os nomes de todos (11º Mês, Jan.), sendo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11[º mês] † Janeiro 9[º], acrescidos 

John Cattope                                            George Denham 
Nicholas Martin                                        Tho[mas] Daomunt 
 
27 Ailie Stanford                                      Rich[ard] Colgrave 
Nath Matthew                                          Eliz[abeth] Hutchinson 
Mary Burch                                              John Crosson 
                                                                 Sybilla Lees 
                                                                 John Woolmoore 
Assim, 53 ao todo –  
[‡11º Mês, entendido como aparece acima, e isso foi a 9 de Jan] 

Sam[uel] Blacklock 

Doro[the] Fishburn 

Eliz[abeth] Cadwell 

Tho[mas] Munden 

William Willisby 

Mary Lock 

John Bull 

Mary Langride 

Mary Haman 

Sarah Williams 

Joane 

Ann 

Eliz[abeth] Woolmore 

Sarah Norman 

Isabel Woolmoor 

Judeth Manning 

Mabel Lukar 

Abigail Bowden 

Mary Creak 

Susannah King 

Dunckle 

Tho[mas] Shephard 

     his Wife 

 

Mary Millisson 

Richard Blunt 

Greg[ory] Fishburn 

John Cadwell 

Sam[uel] Eames 

Tho[mas] Kilcop 

Robert Locker 

John Braunson 

Rich Ellis 

W[ilia]m Creak 

Rob[er]t Carr 

Martin Mamprise 

Hen[ry] Woolmare 

Rob[er]t King 

Tho[mas] Waters 

Henry Creak 

Mark Lukar 

Hen[ry] Darker 

Eliz[abeth] Jessop 

 

 

 41 ao todo. 

1641 

Janeir. 
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Aqueles que estavam assim inclinados tiveram comunhão juntos e  

se tornariam Sete Igrejas em Londres. 

O Sr. Green, com o Cap[i]t[ão] Spencer começara uma Congregação 

em Crutched Fryers, à qual Paul Hobson se juntou, que  

era agora, com muitos daquela Igreja, uma das sete. 

Estas, tendo sido muito criticadas como doentias em Doutrina, 

como se elas fossem Arminianas e também contra os Magistrados etc., 

elas se uniram em uma Confissão de Fé em 

cinquenta e dois Artigos que deram grande satisfação a muitos que 

tinham sido preconceituosos. 

Assim subscreveram, em nome das sete Igrejas em Londres: 

W[ilia]m Kiffin   Tho[mas] Gun  Paul Hobson 

Tho[mas] Patience   Jo[hn] Mabbet  Tho[mas] Goore 

Geo[rge] Tipping   John Webb   Jo[hn] Phelps 

John Spilsbury   Tho[mas] Kilcop  Edward Heath 

Tho[mas] Shephard 

Tho[mas] Munden. 

1644 

1639 

1644 


