
Em Que Cremos? 
Escrituras: 
Cremos que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento, como originalmente 
escritas, foram verbalmente inspiradas pelo Espírito Santo, e por isso, 
expressam toda a revelação divina sem nenhum erro. Cremos, portanto, que a 
Bíblia é a suprema revelação de Deus para o homem, e a aceitamos como a 
única regra de fé e prática para a vida. 
 
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, 
para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado 
para toda boa obra. 

II Timóteo 3:16,1 

 
Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a 
uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em 
vosso coração, sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma profecia da Escritura provém de 
particular elucidação; porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana; 
entretanto, homens [santos] falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 

II Pedro 1:19-21 

Trindade: 
DO DEUS VERDADEIRO 
Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, em um único Deus, o Criador 
dos céus e da terra, 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 da redenção humana. 
 
Eu sou o SENHOR, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros 
deuses diante de mim.  

Êxodo 20:2,3 
 
Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos; e 
um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por ele. 

I Coríntios 8:6 

 
DO ESPÍRITO SANTO 
Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que o Espírito Santo é uma 
pessoa divina, possuindo todos os atributos de personalidade e deidade. É igual 
ao Pai e ao Filho, e da mesma natureza. Sua principal missão ao mundo 
incrédulo é de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sua obra entre os 
salvos, em favor deles, inclui: batizar em Cristo, selar, habitar, enchê-los com 
Sua plenitude, guiá-los e ensiná-los a andar nos caminhos da justiça e da 
santidade. 
 
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, 
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; vós o 
conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a 
quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo 
o que vos tenho dito. 

João 14:16,17,26 
 
Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a 
Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo! 

Hebreus 9:14 
 
Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa 
salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa; O qual é 
o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. 

Efésios 1:13,14 



 
DO SENHOR JESUS CRISTO 
Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo foi 
concebido por obra e graça do Espírito Santo. Nasceu da virgem Maria, de modo 
sobrenatural. É Deus verdadeiro do Verdadeiro Deus. Sendo “Deus manifestado 
em carne”, viveu aqui na terra entre os homens, com sua vida perfeita, 
imaculada, isenta e livre do pecado. Sua morte na cruz do Calvário foi um 
completo e perfeito sacrifício vicário, propiciatório e substitutivo por causa dos 
nossos pecados e para salvar-nos da perdição eterna. Sua morte não foi apenas 
morte de mártir, mas de uma oferta voluntária da parte Deus, o Pai, em lugar do 
pecador, como o “Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. Ele foi 
sepultado após morrer na cruz do Calvário, e, ao terceiro dia ressurgiu dentre os 
mortos. Subiu ao céu, e voltará nos ares para arrebatar a Sua igreja. A sua 
segunda vinda será pessoal e premilenar. Virá a este mundo para julgá-lo 
estabelecer o Seu Reino milenar e assentar-se-á no Trono de Davi. 
 
Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho 
e lhe chamará Emanuel. 

Isaías 7:14 
 
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 

João 1:1 
 
Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-
vos a Deus; morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito. 

I Pedro 3:18 
 
Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. 

Mateus 28:6 
 
Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi; e, levantando-o de 
suas ruínas, restaurá-lo-ei. 

Atos 15:16 

 
Homem: 
Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que o homem foi criado por 
Deus em inocência, porém voluntariamente transgrediu os preceitos divinos, e, 
perdeu o estado de santidade que o Criador lhe dera. Em consequência da 
queda, todos os homens são pecadores, devido a descendência do cabeça da 
raça humana e devida a sua livre escolha. Por isso, “todos pecaram e estão 
destituídos da glória de Deus”, e se acham sob a condenação e a ruína eterna, 
sem nenhuma desculpa ou defesa. 
 
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. 

Gênesis 1:27 
 
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, 
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime 
da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. 
Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à 
semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não 
é assim o dom gratuito como a ofensa; porque, se, pela ofensa de um só, morreram muitos, 
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram 
abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou; 
porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação; mas a graça transcorre de 
muitas ofensas, para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, 
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio 
de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos 
os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos 



os homens para a justificação que dá vida. Porque, como, pela desobediência de um só homem, 
muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se 
tornarão justos. 

Romanos 5:12-19 
 
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, mas o 
SENHOR fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 

Isaías 53:6 
 
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 

Romanos 3:23 
 
Salvação: 
Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que a salvação de pecadores 
é inteiramente de graça, através da obra medianeira do Filho de Deus, sem o 
auxílio de quaisquer méritos ou obras humanas; e que para recebê-la, a única 
condição exigida do pecador é que ele se arrependa dos seus pecados e aceite 
Jesus Cristo, depositando fé nele e no Seu sacrifício na cruz do Calvário. 
Aceitando a Cristo, a pessoa nasce de novo, ou seja, é regenerado pelo poder 
do Espírito Santo e recebe a nova natureza – a natureza Divina. Nesta benção 
em que o Evangelho de Cristo assegura ao pecador salvo, inclui a justificação, 
acompanhada do perdão dos pecados, da imputação da justiça Divina ao crente, 
exclusivamente pela fé no sangue remidor. Exercendo fé pessoal no Senhor 
Jesus Cristo, o crente é completamente justificado e entra na possessão de uma 
salvação certa, segura e eterna – Efésios 2:8,9; II Pedro 1:4; João 3:3-6; 
10:28,29; Atos 13:39. 
 
 
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de 
obras, para que ninguém se glorie. 

Efésios 2:8,9 
 
Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e mui grandes promessas, para que por elas 
vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no 
mundo, 

II Pedro 1:4 
 
A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, 
não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo 
velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: 
Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no 
reino de Deus. O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é espírito. 

João 3:3-6 
 
Eu lhes dou a vida eterna; jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que 
meu Pai me deu é maior do que tudo; e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. 

João 10:28-29 
 
E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser 
justificados pela lei de Moisés. 

Atos 13:39 
 

ESTADO ETERNO 
Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que todos quantos forem 
justificados pela fé no nome de Nosso Senhor Jesus Cristo viverão na 
eternidade, na presença de Deus, no pleno gozo das bem-aventuranças 
celestiais; e que aqueles que, pela sua impenitência e incredulidade, rejeitam a 
oferta da graça e da misericórdia de Deus em Cristo, sofrerão punição cônscia e 
eterna. 



 
Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, 
delícias perpetuamente. 

Salmos 16:11 
 
O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. 

Mateus 25:16 
 
Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-
vos lugar. 

João 14:2 

 
Ordenanças: 
BATISMO 
Cremos, de acordo com os ensinos das Escrituras, que o Batismo é a imersão 
do crente, em água, demonstrando assim, através de um emblema solene e belo, 
a fé do batizado no Salvador crucificado, sepultado e ressurreto, significando que 
o batizado morreu para o pecado e o mundo e ressuscitou para a vida nova em 
Cristo, que é o requisito para ser membro da igreja local. (Atos 8:36-39; Romanos 
6:3-5). 
 
CEIA DO SENHOR 
Cremos, de acordo com os ensinos das Escrituras, que a os elementos da Ceia 
do Senhor são o símbolo do Corpo de Cristo; e que é feita em memória da morte 
do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha; e que o crente, para recebê-la, deve 
antes examinar-se a si mesmo, e estando em condição, participe dignamente 
dela. (I Coríntios 10:16,17; I Coríntios 11:23-28) 
 

Arrebatamento: 
Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, na “esperança bendita”: a 

volta pessoal, pré-milenialar, pré-tribulacional e iminente de nosso Senhor 

Jesus Cristo, quando a igreja será reunida com Ele. (17-I Tessalonicenses 

4:14; I Coríntios 15:51,52) 

 
Mundo: 
Cremos, de acordo com os ensinos das Escrituras, que o governo civil é 
ordenado por Deus para os interesses e a boa ordem da sociedade humana; que 
devemos orar pelos magistrados, honrá-los e obedecê-los, salvo naquilo que for 
contra os ensinos da Palavra de Deus. Cremos na separação completa e 
absoluta entre o governo e a igreja local. (Romanos 13:1-7; I Pedro 2:13-14; I 
Timóteo 2:1-3) 
 
SEPARAÇÃO ECLESIÁSTICA 
Cremos de acordo com o ensino das Escrituras, que o salvo deve separar-se do 
mundanismo: nos seus pensamentos, prioridades e ações. (Romanos 12:1,2; I 
João 2:15) 
 
SEPARAÇÃO PESSOAL 
Cremos que o Modernismo, o Neo-Evangelicalismo, o Ecumenismo, e o 
Movimento Carismático violam os princípios e doutrinas bíblicas, e que os salvos 
não devem participar com tais, nem dar-lhes apoio (II Coríntios 6:14-18; II João 
10) 



 
Anjos e Demônios: 
Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que Deus criou os anjos como 
“espíritos ministradores” para servir os seus propósitos. Um destes anjos liderou 
uma rebelião e se tornou Satanás, também chamado: “o deus deste século”, “o 
príncipe das potestades do ar”. Ele é cheio de sutileza e malícia, o qual procura 
incessantemente frustrar os propósitos de Deus, seduzindo os filhos dos 
homens. (Efésios 2:2; Apocalipse 12:9; II Coríntios 4:4; II Coríntios 11:13-15) 
 

Dons Espirituais 
Cremos que de acordo com o ensino da Escrituras muitos dons foram usados 
somente para dar inicio ao cristianismo e que muitos deles já não existem hoje. 
A tabela abaixo ilustra mais sobre o assunto. 
 

 


