DECLARAÇÃO DE FÉ
 Cremos num só Deus, onipotente, onisciente e onipresente, criador e governador do
Universo e do homem, eternamente existente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito
Santo.
 Cremos que a Bíblia é a única Palavra escrita de Deus, inspirada, infalível e autorizada, a
qual nada pode ser acrescentada ou tirada.
 Cremos que o homem originalmente foi criado livre e gozando de plena comunhão com
Deus; porém, dando lugar à desobediência, sob o engano de Satanás, trouxe o pecado
como condição natural, em que a regeneração pela Palavra e pelo Espírito Santo é
essencial para sua salvação.
 Cremos que Jesus Cristo é o Salvador prometido, filho amado de Deus, sendo com Ele um
em propósito e natureza, que veio a Terra como homem através de nascimento virginal,
para prover ao homem, através do sangue derramado em Sua morte na cruz, Sua
ressurreição e ascensão à direita do Pai, o único meio de redenção do pecado e da morte
eterna.
 Cremos que a salvação do homem é por Cristo, mediante a fé, a partir de seu
arrependimento e batismo.
 Cremos que a vida santa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Seus milagres, Sua disponibilidade
a todos homens, mulheres e crianças, revelam a graça e o amor de Deus. Aguardamos
Seu retorno prometido em poder e glória, para buscar a Sua igreja e com ela reinar.
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 Cremos no ministério sobrenatural e ininterrupto do Espírito Santo, desde o dia de
Pentecostes, e que pelo Seu poder atuando na vida do cristão este é capacitado para
viver segundo a vontade de Deus.
 Cremos que a igreja de Cristo está comissionada para pregar o Evangelho de libertação
plena a todos os homens e nações, cumprindo o propósito de Deus na unidade dos Seus
discípulos.
 Cremos na condenação eterna dos ímpios e na vida eterna para os santificados em
Cristo.
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