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DECLARAÇÃO DE FÉ
AS SAGRADAS ESCRITURAS
As Escrituras do Velho e do Novo Testamento foram verbal e plenariamente
inspiradas. Foram produzidas pelo Espírito Santo e originalmente escritas sem
erro. A Bíblia é a suprema revelação da vontade de Deus aos homens e aceitamola como única regra de fé e prática de vida. 1 Timóteo 3:16 , 2 Pedro 1:19-21

O DEUS VERDADEIRO
Deus é um único Deus, Criador dos céus e da terra, omnisciente, omnipresente,
omnipotente, que se manifesta em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e
Deus Espírito Santo, iguais em poder e glória, executando ofícios distintos, porém
harmoniosos na grande obra redenção humana. Êxodo 20:2-3 , 1 Coríntios 8:6

O SENHOR JESUS CRISTO
O Senhor Jesus Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da
virgem Maria de modo sobrenatural. É Deus verdadeiro e verdadeiro Deus, sendo
“Deus manifestado na carne.” Viveu na terra entre os homens uma vida perfeita,
livre de pecado. A Sua morte na cruz foi por causa dos nossos pecados e com o
propósito de salvar-nos da perdição eterna. A Sua morte foi o completo e perfeito
sacrifício substituto, em lugar do pecador, como o “Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo.” Após Sua morte foi sepultado e ao terceiro dia, ressurgiu
dentre os mortos e subiu ao céu. Isaías 7:14, João 1:1, 14, I Pedro 3:18, Mateus 28:6,
Actos 15:16, Mateus 1:18-25, I Pedro 2:24

O HOMEM
O homem foi criado por Deus à Sua imagem e semelhança em perfeição e
santidade, porém, o primeiro homem, Adão, voluntariamente transgrediu a lei
divina e corrompeu-se em todas as suas faculdades. Em consequência da queda
de Adão todos os homems são pecadores, por motivo da sua descendência
(pecado original) e também devido à sua livre escolha. Todos estão sob a
condenação e a ruína eterna, sem nehuma desculpa ou defesa. Gênesis 1:27, 2:1617, Romanos 5:12-19, Isaías 53:6, Romanos 3:23
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A SALVAÇÃO
A salvação dos pecadores é inteiramente de graça, através da obra medianeira do
Filho de Deus, Jesus Cristo, sem o auxílio de quaisquer méritos ou obras humanas.
A única condição exigida do pecador para receber a salvação é que se arrependa
dos seus pecados, creia em Jesus Cristo e pela fé aceite o Seu sacrifício na cruz.
Quando o pecador crê e açeita Cristo, nasce de novo imediatamente, sendo
regenerado pelo poder do Espírito Santo e torna-se o recipiente de uma nova
natureza. Nestas bençãos incluem-se a justificação, o perdão dos pecados e a
possessão de uma salvação certa, segura e eterna. Efésios 2:8-9, II Pedro 1:4, João
10: 28-29, 14:3-6, Actos 13:3

A IGREJA
A Igreja Invisível: A Igreja invisível ou universal é o corpo e a noiva de Cristo, da
qual Ele é a cabeça e todos os crentes em Cristo são membros. A Igreja é uma
instituição distinta no Novo Testamento, que não pode ser confundida com os
salvos do Velho Testamento, e que teve início no dia de Pentecostes e será
completada por ocasião do arrebatamento. Mateus 16:18, Efésios 3:5-6, 5:23-27
A Igreja Visível: Cada igreja visível ou local é uma comunidade de regenerados,
baptizados e associados por um pacto, na fé e comunhão mútua. Tem o
propósito de observar as duas ordenanças, baptismo e a ceia do Senhor, e tudo
quanto Cristo ordenou, exercendo os direitos e privilégios que lhe são investidos
pela Palavra de Deus. Os dois tipos de oficiais da igreja local são 1) bispos,
presbíteros (anciãos) ou pastores, e 2) diáconos, cujas qualificações, direitos e
deveres estão claramente definidas nas Escrituras. Mateus 28:19-20, Actos 2:41-42,
Actos 6:2, I Timóteo 3, Tito 1

SERES ESPIRITUAIS
Anjos: Existem seres espirituais e pessoais, criados por Deus, que executam a
vontade de Deus e que ministram ao povo de Deus. São chamados anjos. Salmos
148:2,5 Hebreus 1:13-14, Salmo 103:20
Satanás: Existe um ser angélico, pessoal, criado por Deus em perfeição, que
posteriormente se corrompeu voluntàriamente pelo pecado, o qual se
transformou em Satanás, “o deus deste século,” “o príncipe do poder do ar.” É
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cheio de toda subtileza e malícia e agora procura frustrar os propósitos de Deus e
fazer cair na tentação e no pecado os homens. Foi vencido por Cristo na cruz e
caminha para o castigo eterno no lago de fogo, onde será atormentado para
sempre. Isaías 14:4-20, Ezequil 28:14-15, João 16:11, Hebreus 2:14, Apocalipse 20:10
Demónios: Existem seres espirituais e pessoais, criados por Deus em perfeição,
que posteriormente se corromperam voluntàriamente pelo pecado. A sua
existência foi reconhecida por Jesus. São chamados demónios, e por natureza são
maus e perversos e afligem os homens. Lucas 9:38-42, Mateus 12:27-28, Mateus
8:28, Marcos 5:4,5

AS ÚLTIMAS COISAS
Jesus Cristo voltará outra vez a este mundo e a sua vinda será pessoal, iminente, e
em duas fases: a primeira nos ares para arrebatar a sua Igreja antes da grande
tribulação e a segunda em companhia dos Seus santos para estabelecer o seu
reino milenar. Haverá uma ressurreição corporal e universal dos mortos: os justos
para uma vida eterna na presença de Deus no céu e os injustos para uma vida
eterna de punição e sofrimento no inferno. Actos 1:11, João 14:3, I Tessalonicenses
4:16-17, II Tessalonicenses 1:7-9, Apocalipse 20:4, Actos 15:16 João 5:28-29, I
Coríntios 15:22,23, Mateus 25:46

