
DECLARAÇÃO DE FÉ DA ACÇÃO BÍBLICA INTERNACIONAL 

1. A BÍBLIA 

(2Tm 3:16; 2Pe 1:19-21; 1Jo 2:20,27) 

Cremos que Bíblia é a palavra de Deus e a revelação de Deus, a nossa única e infalível autoridade. 

Afirmamos a inerrância das Escrituras pelo facto de os 66 livros do cânon terem sido inspirados por 

Deus (II Tm 3.16). 

Deus escolheu, inspirou, conduziu e guardou os escritores sagrados, para fazer chegar até nós os Seus 

oráculos. Apenas os textos originais dos 66 livros é que foram inspirados verbalmente. 

Afirmamos o caráter absoluto e a unidade da verdade bíblica, no plano triplo da mensagem, da 

história e da ciência. 

A compreensão e a interpretação das Escrituras requerem o socorro do Espírito Santo que soprou 

sobre os escritores sagrados e pode abrir o nosso entendimento, para que “contemplemos as maravilhas da 

Tua lei.” (Sl 119.18) 

2. DEUS 

(Is 43:10-13; Mt 28:19; 1Co 8:6) 

Cremos num só Deus, Santo, Eterno e Todo-Poderoso, criador dos Céus e da Terra. 

Cremos num só Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo (Trindade). 

3. JESUS CRISTO 

(Cl 1:13-20; 1Tm 6:13-16; Hb 1:5-13) 

Cremos na divindade absoluta de Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. 

Cremos na Sua concepção milagrosa, no seio da virgem Maria (encarnação e perfeita humanidade). 

Cremos na expiação do pecado, pelo sangue do Filho de Deus, e na propiciação. 

Cremos na Sua Ressurreição corporal, na Sua Ascensão, na Sua Presença à direita do Pai e no Seu 

Sacerdócio perfeito e permanente, em favor dos Seus que estão na terra. 

Cremos no Seu Regresso, para ressuscitar os mortos, arrebatar a Igreja, estabelecer o Seu Reino de 

Glória e julgar a humanidade. 

4. O ESPÍRITO SANTO 

( Jo 7:37-39; At 2:33; Rm 8:9) 

Cremos na personalidade e divindade do Espírito Santo. Ele foi derramado em plenitude sobre a 

terra, no dia de Pentecostes (Dia histórico e único), após a glorificação de Jesus Cristo. 

Cremos que o Espírito Santo convence do pecado, regenera aquele que crê, incorporando-o na Igreja 

(batismo do Espírito, experiência inicial da vida cristã), sela-o, habita nele e santifica-o. O Espírito Santo 

administra a Igreja, Corpo místico de Cristo. 



5. A PERDIÇÃO DOS HOMENS 

( Jr 17:9; Rm 3:9-23; 6:23) 

Cremos na queda e perdição total dos homens, mortos nos seus pecados, na universalidade do 

pecado, na culpabilidade do pecador. 

6. A SALVAÇÃO 

(Is 53; Rm 5:8,9; 8:1; 1Pe 1:3-5) 

Cremos na Salvação pela Graça, que compreende a Justificação, a Vida Nova em Cristo, a Vitória 

sobre o pecado, a Plenitude do Espírito Santo, a Redenção do corpo e a Herança eterna. 

Cremos que a alma regenerada é salva para a eternidade, completando Deus a obra nela começada. 

7. A IGREJA 

(Mt 16:18; 18:17; 1Co 4:17; 1Pe 1:23; 2:9,10) 

Cremos na unidade dos membros do Corpo de Cristo, a Igreja Universal que se compõe por todas as 

pessoas regeneradas, pela semente incorruptível da Palavra e pelo Espírito de Deus. 

Cremos que a Igreja local é a expressão visível da realidade do Corpo de Cristo. 

Cremos e obedecemos às ordenanças do Senhor Jesus Cristo: Praticando o batismo e ministrando a 

Santa-Ceia. (Mt 26.26-30; 1 Co 11.23-29). 

8. SATANÁS 

( Jo 14:30; Ef 2:1-3; Ap 12:10-12) 

Cremos na existência de Satanás, que ele é uma personalidade, poderosa, mas limitado, deus deste 

mundo e príncipe das potestades do ar, do espírito que age agora nos filhos da desobediência. 

Cremos que a sua atividade visa, especialmente, os membros da Igreja, com o fim de os desarmar, de 

os acusar e de os seduzir. 

Cremos que é um inimigo vencido por Cristo (Cl 2.15). 

9. OS ÚLTIMOS TEMPOS  E O ANTICRISTO 

(2Ts 2:1-12; 2Pe 3:8-10; Is 61:2). 

Cremos que chegamos aos últimos tempos, com suas características inegáveis, abandono de Deus 

(apostasia), iniquidade, impiedade, violência, seduções, transtornos sociais e políticos, ganâncias 

escandalosas. 

Cremos que estas condições preparam a manifestação do Anticristo e apela para o julgamento de 

Deus sobre a Humanidade incrédula. 

10. A VINDA DE JESUS CRISTO 



(Is 11:1-10; 65:17-25; Jr  23:5-8; 2Ts 1:6-10) 

Cremos na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e na implantação do Seu Reino de Justiça e de paz, 

com os seus sobre a terra. 

11. A ETERNIDADE 

(Mt 25:46; Ap 20:10-15; 21:8; 22:5) 

Cremos em um céu de eterna e perfeita felicidade para os regenerados, na imediata presença de Deus, 

e num lugar de eterno e consciente castigo para os ímpios, no lago de fogo e enxofre, longe de Deus com 

Satanás.


