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A Salvação não se alcança por méritos próprios, por obras ou por qualquer outro meio a 

disposição do homem. A Salvação somente se alcança pelo único e valido sacrifício redentor 

de Jesus Cristo. A Salvação requer os seguintes passos fundamentais: 

11.1. Arrependimento: se baseia no reconhecimento de que se é pecador. Comporta uma 
mudança de pensamento e de índole, vindo a ter seu ponto mais sublime e expressivo 
no ato do batismo em nome de Jesus: 

11.2. Regeneração: que se consegue com a adoção de uma nova vida, como nova criatura 
que nasce da água e do Espírito, vivendo em Cristo: 

11.3. Consagração: consequência direta da regeneração, a consagração consiste em uma 
dedicação constante a DEUS, dispondo a nossa vida à sua vontade, atuando segundo 
o nosso Dom Espiritual: 

11.4. Santificação: nos santificamos na consagração. É na dedicação de nossas vidas a 
DEUS que vamos nos purificando de tudo o que lhe desagrada e nos é pernicioso. Sem 
ela ninguém verá o SENHOR.  Comporta um progresso gradual, constante e visível no 
atingir de uma vida à imagem e semelhança de Jesus Cristo: 

11.5. Justificação: DEUS removeu a pena que pesava sobre nós, a morte eterna, 
consequência do pecado. Esse trabalho foi cumprido por Cristo na cruz, pelo que 
somos justificados por Jesus através do seu sacrifico: 

11.6. Glorificação: é o aniquilamento total do pecado em nós. Isso só será completo na 
segunda vida de Jesus Cristo, pela ressurreição ou transformação de nossos corpos.  

 

12. BATISMO VERDADEIRO .....................................................................................  35 
12.1. Sem batismo não há purificação dos pecados. O batismo é por imersão, em o nome 

do Senhor Jesus Cristo, para perdão e remissão dos pecados. Neste momento a 
pessoa torna-se membro do Corpo de Cristo, a Igreja: 

12.2. Após o batismo é realizado uma oração com a imposição de mãos,  para que lhe seja 
concedido o dom do Espírito Santo. 
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13.1. Os Dons do Espírito devem ser buscados e amadurecidos para edificação da fé 

individual e coletiva da Igreja. Mas, sua manifestação e pratica são conformes a 
vontade de DEUS e segundo as orientações contidas na Sua Palavra: 
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14.1. Cremos que as Escrituras condenam todas as coisas mundanas: 
14.2. O verdadeiro cristão não deve se conformar com os costumes mundanos que não são 

agradáveis a DEUS. Mas deve transformar-se e ser “o sal da terra e a luz do mundo”: 
14.3. Aquele que pratica ou praticava tais coisas, após sua conversão e batismo não deve 

mais pratica-las, e sim viver em novidade de vida: 
14.4. Que as mulheres se vistam de modo decente, como se adornavam as antigas 

mulheres da igreja apostólica. Elas não devem usar trajes masculinos ou que 
despertem a sensualidade (trajes curtos acima do joelho, decotes, transparências). Que 
o enfeite seja no interior com modéstia e bom senso, e não no exterior com joias, 
vestidos dispendiosos, maquiagem e penteados exagerados nos cabelos. 

14.5. Que os homens da mesma maneira, não devem se portar de modo indecente ou usar 
trajes femininos.  
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15.1. A oração é um dos marcos da vida cristã, sendo designada por nossa “linha direta 
com DEUS”. Assim como o ar é necessário a manutenção de nossa vida física, a oração 
é indispensável a nossa vida espiritual. Como nenhum de nós pode deixar de respirar, 
o cristão não pode deixar de orar: 

15.2. O Senhor Jesus é o mestre da oração. Ele orou sem cessar: 
15.3. Jesus levou os discípulos a oração e descreveu parábolas acerca da oração:  
15.4. O povo de DEUS deve orar ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo, nosso mediador 

e Sumo Sacerdote: 
15.5. O jejum deve ser praticado de forma espontânea individual ou coletivamente: 
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16.1. A Bíblia recomenda aos enfermos fisicamente e/ou espiritualmente a chamar os 

presbíteros da Igreja para orar e o ungir com óleo, a fim de alcançar o perdão dos 
pecados e cura divina: 

 

17. ALMA E ESPÍRITO .................................................................................................. 43 
17.1. O termo alma, em hebreu “nêfesh”, em latim “anima” refere-se tanto ao ser humano, 

bem como aos animais: 
17.2. O Espírito é tão somente o fôlego de vida (ar ou oxigênio) presente tanto nos homens 

como nos animais. Sem fôlego, toda criatura morre:  
 

18. ESTADO DOS MORTOS .....................................................................................  44 
18.1. O homem é totalmente mortal. Não cremos na imortalidade da alma. Na morte, o 

homem dorme no pó da terra (hades, sheol ou sepultura). Só em Cristo temos a 
imortalidade: 

 

19. RESSURREIÇÃO .....................................................................................................  45 
19.1. A Bíblia fala somente de duas ressurreições em que estão envolvidas Salvação e 

Ressurreição do último dia, respectivamente.  
 
A primeira Ressurreição é somente para os que aceitam a Jesus Cristo, são batizados e 
permanecem firmes na fé. São os chamados eleitos ou escolhidos.  
 

A segunda Ressurreição é para julgamento dos que não fizeram parte dos escolhidos e para 

os ruins, a chamada Ressurreição do Julgamento. Esta Ressurreição é para os condenados, 

para aqueles que rejeitaram o Messias ou não guardaram firmes a palavra da verdade. Eles 

serão julgados segundo as suas obras. Aqueles que não fizeram parte dos escolhidos (mas 

foram bons e justos) e seus nomes estão no livro da vida serão ressuscitados. Os nomes 

daqueles que não se encontrarem no livro da vida serão lançados no lago de fogo. 

 

   

20. RECOMPENSA DOS SANTOS ........................................................................   46 
20.1. Os mortos em Cristo ressurgirão em corpos incorruptíveis e os vivos eleitos serão 

transformados. Todos serão reunidos pelos anjos a encontrar o Senhor Jesus nas 
nuvens, o chamado arrebatamento. Os eleitos e escolhidos participarão de seu reino 
como reis e sacerdotes governando sobre as nações: 

 



 

 

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) |PONTOS DE FÉ 

6  

21. CASTIGO DOS ÍMPIOS ........................................................................................  46 
21.1. Cremos que DEUS punirá os ímpios no final dos mil anos na Ressurreição final. Os 

pecadores serão julgados por tudo que praticaram segundo as suas obras. 
Posteriormente serão lançados no lago de fogo para a segunda morte, a morte eterna: 
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22.1. A Lei moral de DEUS, os Dez Mandamentos são perpétuos e devem ser observados 

em sua totalidade nos dias atuais. Do 1º ao 4º mandamento como sinal de submissão 
e amor a Deus, e do 5º ao 10º como amor ao próximo. A desobediência de um, viola 
todos:  
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23.1. É o 4º mandamento da Lei de DEUS. O sábado foi feito para benefício do homem. É 

o dia principal para cultuar e louvar a DEUS. É o sinal dos que o reconhecem como o 
Criador: 

23.2. Cremos que todos os membros batizados tem o dever de congregar regularmente. É 
transgressão faltar as reuniões dos sábados na congregação: 

 

24. SANTA CEIA - LAVA PÉS ..................................................................................    50 
24.1. A Santa Ceia foi instituída pelo Senhor Jesus, juntamente com o lava pés. É celebrada 

anualmente com pão ázimo e vinho, no início do dia catorze do mês de Nisã do 
calendário hebraico à noite: 
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25.1. Cremos que a mensagem do terceiro anjo em Apocalipse consiste em anunciar a 

punição para aqueles que adoraram a besta ou a sua imagem: 
25.2. Cremos que a besta descrita no livro de Apocalipse é o poder religioso somando o 

número 666 de Roma papal: 
25.3. Entendemos que o sinal da besta na testa e na mão significa respectivamente 

acreditar nas doutrinas e fazer as obras oriundas de Roma (catolicismo e 
protestantismo):  

25.4. Todos os que aceitarem o verdadeiro evangelho poderão escapar da ira de DEUS:  
 

26. CULTOS, DIAS E FESTAS PAGÃS ...............................................................   53 
26.1. Participar de cultos de orações, louvores a outros deuses é pecado e transgressão da 

lei de DEUS. 
26.2. Dias e datas conhecidas como Natal (25 Dezembro), Ano Novo (véspera e primeiro 

dia do ano), Finados (2 Novembro), Pascoa e Semana Santa (sexta feira santa e 
ressurreição no dia de domingo), quaresma e outros dias considerados santos, não 
devem ser observados por serem de origem pagã da religião falsa de Babilônia: 

26.3. O único dia a ser observado e santificado é o Sábado (sétimo dia da criação) e uma 
vez por ano no 14º dia do mês de Nisã, a Santa Ceia do Senhor: 

 

27. CORPO FÍSICO - ALIMENTAÇÃO: O CUIDADO COM O TEMPLO 
DO ESPÍRITO SANTO ................................................................................................ 54 



 

 

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) |PONTOS DE FÉ 

7  

27.1. O corpo do crente é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser cuidado com o 
maior respeito e zelo. Deve-se evitar alimentos imundos, vícios, drogas, bebidas 
alcoólicas, cigarros, e quaisquer outros produtos/danos que tragam prejuízo a saúde: 

27.2. A Igreja desde o princípio não contaminava seu corpo físico: 
27.3. Zelando pela sua aparência, andando com vestes limpas, decentes e discretas: 

 
 

 

28. GUERRA CARNAL - SERVIÇO DO EXÉRCITO .....................................    57 
28.1. Cremos que os servos de DEUS têm por mandamento amar uns aos outros e até os 

próprios inimigos. Devemos orar por eles e trabalhar em prol da sua salvação: 
28.2. Que devemos buscar a paz com todos: 

 

29. VÉU PARA MULHERES .......................................................................................   58 
29.1. A mulher deve ter seu cabelo crescido como sinal da sua natureza feminina. Nos 

cultos, para poder orar e profetizar deve usar o véu de tecido não transparente. Com 
isso respeita o homem elevando-se a condição de mesma autoridade, cumprindo a 
determinação divina por causa dos anjos: 

 

30. DINHEIRO NA IGREJA ......................................................................................... 58 
30.1. O trabalho da obra de DEUS é sustentado pela contribuição monetária do povo de 

DEUS com ofertas voluntarias. No Antigo Testamento segundo a lei levítica, o dizimo 
(décima parte) era ofertado em produtos da terra. Na Nova Aliança as ofertas devem 
ser realizadas sempre de forma voluntaria, de bom animo e por amor a obra de DEUS. 
Nunca como uma imposição como era feito no ministério da lei levítica.  

 

31. SAUDAÇÃO CRISTÃ E ÓSCULO SANTO ..................................................  60 
31.1. A saudação transmite o desejo de Paz, de “Shalom” em hebraico. As saudações “Paz 

seja contigo”, “Paz seja convosco”, “Paz seja nesta casa”, devem ser seguidos pela 
resposta “Amém”. 

31.2. O ósculo santo, também conhecido por “beijo da paz”, foi uma forma de cumprimento 
criada por Jesus Cristo e também é praticado. O ato consiste em dar um beijo na face 
de outra pessoa, em sinal de fraternidade. Com os lábios cerrados, o beijo é descrito 
como um toque sutil em alguma parte do rosto da pessoa: 

 

32. MORTE DE JESUS NA QUARTA FEIRA .....................................................  61 
32.1. Jesus morreu na quarta-feira, na metade da semana profética e literal, sendo 

sepultado ao pôr do sol. Esteve no sepulcro 3 dias e 3 noites, conforme sinal de Jonas 
e ressuscitou no final do sábado sétimo dia: 

 

33. CASAMENTO E DIVÓRCIO ...............................................................................   62 
33.1. Cremos que o casamento foi instituído por DEUS desde o princípio para que o homem 

e a mulher formem uma família: 
33.2. O casal não deve separar-se. Caso isso venha a acontecer, devem seguir o conselho 

bíblico para que fiquem sós ou que venham a se reconciliar: 
33.3. A separação ou divorcio só poderá ser feito, caso fique provada a infidelidade ou 

adultério:  
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O casamento deve ser registrado em Cartório Civil, regulamentando o estado civil dos 

membros do corpo de Cristo perante a sociedade e como testemunho do sagrado 

matrimonio no Senhor: 

 

 

34. OS 144 MIL .................................................................................................................. 63 
34.1. Os 144 mil já foram selados dentro da Igreja primitiva. Eles são as primícias dos 

primeiros convertidos em Cristo Jesus. Consistiram somente de israelitas naturais da 
época apostólica, sendo 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel:  

 
 

35. PROFECIAS E OS SINAIS DOS TEMPOS ................................................  64 
35.1. As profecias bíblicas nos foram dadas para nossa instrução e aviso com relação ao 

futuro. Elas nos demonstram que a humanidade está se dirigindo para o final do estado 
atual das coisas. O apóstolo Pedro diz que as profecias são como “a luz que alumia em 
lugares escuros”:  

35.2. Os sinais dos tempos demonstram o estado crítico que estamos vivendo na terra nos 
dias atuais, os quais só podem ser compreendidos através da luz das profecias. Jesus 
Cristo voltará conforme está predito e a grande maioria das pessoas estarão 
despreocupadas quanto aos últimos acontecimentos, como nos dias de Noé:  

35.3. Em breve, DEUS cumprirá por meio de seu Filho Jesus o mais espetacular 
acontecimento da história: O grande Dia do Senhor, em que Jesus virá como Rei sobre 
toda a terra. O objetivo será estabelecer na terra toda a vontade de DEUS, como era 
no princípio: 

 

36. A SEGUNDA VINDA DE JESUS CRISTO ..................................................  65 
36.1. Conforme dezenas de profecias bíblicas, Jesus Cristo voltará a terra de forma visível, 

audível, corporalmente e de forma repentina: 
36.2. Ninguém sabe ou poderá saber o dia e a hora da sua vinda. Mas existem fortes razões 

para crermos que este regresso está próximo: 
36.3. Os que morreram em Cristo, ressuscitarão em corpos incorruptíveis e os vivos eleitos 

serão transformados. Serão reunidos pelos anjos em um encontro com Cristo nas 
nuvens (arrebatamento) e descerão juntamente com ele em Jerusalém: 

 

37. REINO MILENAR .....................................................................................................  66 
37.1. Com a segunda vinda de Jesus Cristo terá início um período de seu reinado de mil 

anos literais: 
37.2. Jesus ocupará o trono de Davi em Jerusalém.  
37.3. Governará toda a terra com os santos na condição de reis e sacerdotes, trazendo Paz 

e Justiça sobre a terra.  
 

38. O ARMAGEDOM ......................................................................................................   68 
38.1. O Armagedom será o Juízo de DEUS sobre as nações da terra: 
38.2. Os ímpios e suas obras más serão aniquilados, salvando-se o restante de Israel e 

poucos homens dentre as nações. Estes aprenderão a servir ao Senhor e serão súditos 
do reino: 
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38.3. Com a besta e o falso profeta lançados no lago de fogo, Satanás e suas hostes serão 
aprisionados no abismo para que não enganem os sobreviventes das nações e seus 
descendentes durante o milênio:  

 

39. RESTAURAÇÃO DE ISRAEL ............................................................................. 69 
39.1. O povo de Israel está endurecido temporariamente até que se alcance a plenitude dos 

gentios.  
39.2. Não devemos nos envolver em suas fabulas e tradições: 
39.3. Somente na vinda do Senhor Jesus seu remanescente se converterá e receberá Jesus 

como o Messias prometido. Israel exercerá um trabalho missionário no milênio levando 
o restante das nações a DEUS, cumprindo finalmente os desígnios divinos para o qual 
foi criada: 

 

40. JUÍZO FINAL - NOVOS CÉUS E NOVA TERRA ..................................... 70 
40.1. Ao final dos mil anos de paz, Satanás será solto por um pouco de tempo para provar 

os habitantes da terra: 
40.2. Satanás será destruído juntamente com os que o seguirem, ao cercarem a cidade de 

Jerusalém onde Cristo está assentado como Rei: 
40.3. Haverá a segunda Ressurreição (a dos ímpios) que serão julgados e destruídos. A 

morte e o hades (inferno ou sepultura) serão lançados no lago de fogo juntamente com 
Satanás e os seus.  

40.4. A terra, livre de todos os inimigos, estará totalmente renovada. Haverá novos céus e 
nova terra. Então, descerá dos céus a Nova Jerusalém e DEUS será tudo em todos: 

 

41. O AMOR ........................................................................................................................ 71 
41.1. De nada adianta termos doutrinas, dons espirituais, conhecimento, se não existir em 

nós o principal: o Amor. Hierarquia dos carismas: 
41.2. O verdadeiro Amor, fruto do Espírito é expansivo. Não é mesquinho, confinado, 

circunscrito ou limitado. O Amor tem que ser partilhado para ser completo. O cristão 
tem como dever primeiro amar a DEUS: 

41.3. Amar a Jesus, Filho de DEUS: 
41.4. E amar a comunidade inteira de seus irmãos cristãos da terra: 
41.5. O homem tem que amar a esposa e ela o marido: 
41.6. O Amor deve ser estendido aos filhos: 
41.7. O amor deve ser estendido a todas as pessoas, até mesmo aos nossos inimigos, disse 

Jesus:  
41.8. A Palavra de DEUS ao comentar sobre os frutos do Espírito, coloca o Amor em 

primeiro da lista: 
41.9. Não há lei algum que possa limitar o Amor. Ele pode ser praticado em qualquer tempo 

ou lugar, em qualquer medida em favor daqueles a quem é devido. A única dívida que 
os cristãos deveriam ter uns para com os outros é a do Amor: 

41.10. Este Amor de uns para com os outros é um sinal identificador dos verdadeiros 
Cristãos. 

 

42. MUDANÇAS DOUTRINÁRIAS DA IGREJA DE DEUS .......................  73 
42.1. Reunião ministerial para mudanças doutrinárias:  
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PONTOS DE FÉ 

Igreja de Deus do Sétimo Dia  -  Movimento Bíblico Congregacional 
 

 

1. A BÍBLIA 
 

1.1. É a Palavra inspirada por DEUS: 
 

o 2 PEDRO 1:20-21 
Antes de mais nada, sabei isto: que nenhuma profecia da Escritura resulta de 

interpretação particular; pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os 

homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. 

 

1.2. Para nos orientar e ensinar: 
 

o JOÃO 17:17 
Santifica-os na verdade; tua Palavra é a Verdade.   

 

o ROMANOS 15:4 
Ora, tudo o que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito, a 

fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, 

tenhamos esperança. 

 

o 2 TIMÓTEO 3:16-17 
Toda Escritura é inspirada por Deus para instruir, para refutar, para corrigir, para educar 

na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. 

 

1.3. Nela se declara o nosso presente, passado e futuro: 
 

o 1 CORÍNTIOS 10:11 
Estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram.  Escritas para a nossa 

instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. 

 

1.4. Nossa única regra de fé e conduta: 
 

o DEUTERONÔMIO 4:2 
Nada acrescentareis ao que eu vos ordeno, e nada tirareis também: observareis os 
mandamentos de Yahweh vosso Deus, tais como vo-los prescrevo. 
 

o 1 CORÍNTIOS 4:6 
Nisso tudo, irmãos, eu me tomei como exemplo juntamente com Apolo por causa de vós, 
a fim de que aprendais a nosso respeito a máxima: Não ir além do que está escrito, e 
ninguém se ensoberbeça, tomando o partido de um contra o outro. 
 

o 2 TIMÓTEO 4:1-4 
Eu te conjuro, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, 
pela sua aparição e por seu reino: proclama a palavra, insiste, no tempo oportuno exorta. 
E no tempo inoportuno, refuta, ameaça, exorta com toda a paciência e doutrina. Pois, 
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virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, segundo os seus 
próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres. 
Desviarão os ouvidos da verdade, orientando-se para as fábulas. 

 
1.5. E que ninguém pode aumentar ou diminuir: 

 

o MATEUS 5:17-18 
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno 

cumprimento, porque em verdade vos digo que, até que passem o céu e a terra, não será 

omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. 

 

o MATEUS 24:35 
Passarão o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. 

 

o APOCALIPSE 22:18-19 
A todo o que houve as palavras da profecia deste livro, eu declaro: Se alguém lhes fizer 

algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém 

tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará também a sua parte da 

árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. 

 

1.6.  A Bíblia é composta de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento escritos em 
hebraico, aramaico e por providencia divina traduzida e transliterada para o grego, a 
chamada Septuaginta. E 27 no Novo Testamento escritos em grego e aramaico. Mais 
tarde foi traduzida a vários idiomas para chegar a todos os povos, línguas e nações:  
 

o MARCOS 16:15 
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.  

 

o LUCAS 24:47 
E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as 

nações, começando por Jerusalém.  

 

o ATOS 1:8 
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e serme-eis 

testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins 

da terra.  

 

o APOCALIPSE 10:11 
E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas e 

reis.  

 

1.7. Temos que estar edificados sobre estes fundamentos: 
 
o EFÉSIOS 2:20 

Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo 

Jesus a pedra angular. 
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2. DEUS, O CRIADOR 
 
2.1. É Único, Eterno e Todo Poderoso: 

 

o DEUTERONÔMIO 4:39 
Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração: Yahweh é o único Deus, tanto no 
céu, como cá embaixo, na terra. Não existe outro. 
 

o DEUTERONÔMIO 10:17 
Pois, Yahweh vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus 
grande, o valente, o terrível, que não faz acepção de pessoas, e não aceita suborno. 

o JOÃO 17:3 
Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele 
que enviaste, Jesus Cristo. 

o 1CORÍNTIOS 8:6  
Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual 
caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e para quem 
caminhamos. 
 

2.2. Criador e Soberano de todas as coisas: 
 

o GÊNESIS 1:1  
No princípio, Deus criou o céu e a terra. 
 

o APOCALIPSE 14:7 
Ele dizia em alta voz: Temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu 
julgamento; adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. 

o ATOS 4:24 
Ouvindo isto, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Soberano Senhor, foste tu 
que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles existe.  

o ATOS 17:24 
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o SENHOR do céu e da terra, não 
habita em templos feitos por mãos humanas.  

2.3. O verdadeiro amor e a verdadeira justiça: 
 
o SALMO 100:5 

Sim! Porque Yahweh é bom: o seu amor é para sempre, e sua verdade de geração em 
geração.  

 
o JOÃO 3:16 

Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

o 1JOÃO 4:7,8,16,19 
Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama 
nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque 
Deus é Amor. E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós, e nele cremos. Deus é 
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amor: Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. 
Quanto a nós, amemos, porque Ele nos amou primeiro. 

o DEUTERONÔMIO 32:4 
Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a 
verdade, e não há nele injustiça; justo e reto é.  

2.4. DEUS, o PAI é o único DEUS. O Criador não é uma unidade composta de três pessoas 
distintas, como ensina os que creem em uma trindade. A exemplo do povo de Israel, 
a Igreja de Deus defende o monoteísmo bíblico. DEUS é Uno em todos os aspectos, 
como ele mesmo declara: 
 
o DEUTERONÔMIO 6:4  

Ouve, Ó Israel: Yahweh, nosso Deus é o único Yahweh! 

o ISAIAS 46:9 
Lembrai-vos das coisas passadas há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. 
Sim, sou Deus e não há quem seja igual a mim. 

A exemplo do povo de Israel, a Igreja de DEUS defende o Monoteísmo Bíblico.  

 

 

3. JESUS CRISTO, FILHO DE DEUS 
 
3.1. É o filho unigênito de DEUS, o primogênito da nova criação a Igreja: 

 

o MATEUS 16:16 
Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Filho do Deus vivo. 
 

o ROMANOS 1:3-4 
Acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Declarado 
Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos 
mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. 

3.2. Não havia pré-existência de Jesus como pessoa ou encarnação anterior aos seu 
nascimento. Apenas como presciência nos planos de DEUS. O “Verbo” de DEUS que 
se fez carne significa o Logos, a Palavra de DEUS que se fez carne.  
 
o JOÃO 1:1;14 

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E a 
Palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua gloria, como a gloria do unigênito 
do Pai, cheio de graça e de verdade.  
 

3.3. Gerado por obra do Espírito Santo em Maria, ali se concretiza tudo que fora antes 
profetizado: 
 
o LUCAS 1:34-35 

E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E, 
respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo 
te cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será 
chamado Filho de Deus.  
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o MATEUS 1:18 
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Que estando Maria, sua mãe, desposada 
com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.  
 

3.4. Nosso Senhor e Salvador: 
 

o 1CORINTIOS 8:6 
Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual 
caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e para quem 
caminhamos. 

o ATOS 4:12  
Pois não há, debaixo do céu, outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. 

3.5. Nosso Mediador e Advogado: 
 
o 1TIMÓTEO 2:5 

Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, um Homem Cristo 
Jesus. 

o 1JOAO 2:1 
Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis; mas, se alguém pecar, temos 
como advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo.  

3.6. Foi glorificado assentando-se a direita do Pai: 
 

o ROMANOS 8:34 
Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os 
mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós.  

o COLOSSENSES 3:1 
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo 
está assentado à destra de Deus.  

3.7. Sendo nosso Sumo Sacerdote: 
 

o HEBREUS 5:5;10     
Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas 
aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei. Chamado por Deus sumo sacerdote, 
segundo a ordem de Melquisedeque.  

o HEBREUS 6:20 
Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, 
segundo a ordem de Melquisedeque.  

3.8. Por meio dele, DEUS cumpriu e cumprirá todos os seus propósitos anteriormente 
profetizados: 
 
o MALAQUIAS 3:1 

Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, 
de repente, entrará em seu templo, o Senhor que vós procurais; O Anjo da aliança, que 
vós desejais, eis que ele vem, disse Yahweh dos Exércitos. 

o ISAÍAS 11:1-9 
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Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele 
repousará o Espírito de Yahweh, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de 
conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor a Yahweh. No temor de 
Yahweh estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará 
sentença apenas por ouvir dizer. Antes, julgará os fracos com justiça, com equidade 
pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão da 
sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus 
lombos e a fidelidade, o cinto dos seus rins. Então, o lobo morará com o cordeiro, e o 
leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão 
juntos e um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, juntas se 
deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragem como o boi. A criança de peito 
poderá brincar junto à cova da áspide, a criança pequena porá a mão na cova da víbora. 
Ninguém fará o mal, nem destruirão nenhuma em todo o meu santo nome, porque a terra 
ficará cheia do conhecimento de Yahweh, como as águas recobrem o mar. 

o ISAÍAS 52:13 
Eis que meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. 

3.9. Voltará pela segunda vez: 
 
o HEBREUS 9:28 

Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados de muitos, 
aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação.  

o MATEUS 24:30 
Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se 
lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e 
grande gloria.  

o APOCALIPSE 1:7 
Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram; e 
todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amem.  

3.10. Assentará em seu trono para juntos com os salvos governar por mil anos os 
povos na terra.  
 
o MATEUS 25:31 

E quando o Filho do homem vier em sua gloria, e todos os santos anjos com ele, então 
se assentará no trono da sua gloria.  

o LUCAS 1:31-33   
E eis que, em teu ventre conceberás e darás a luz um filho, e pôr-lhe-as o nome de Jesus. 
Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono 
de Davi, seu Pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.  

o ZACARIAS 14:4;9 
E naquele dia estarão os seus pês sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de 
Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente 
e para o ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do monte se apartará para 
o norte, e a outra metade dele para o sul.  E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele 
dia um será o Senhor, e um será o seu nome.  

o APOCALIPSE 5:9-10 
E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos; 
porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e 



 

 

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) |PONTOS DE FÉ 

16  

língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes; e reinaremos 
sobre a terra.  

o APOCALIPSE 20:6 
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não 
tem poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com 
ele mil anos.  

3.11. Após restaurar toda a terra e destruir toda potestade do mal, entregará o reino 
a Deus, o Pai: 
 

o 1 CORÍNTIOS 15:24-25 
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver 
aniquilado todo o império, e toda a potestade e força.  

3.12. Sujeito a DEUS, mas acima de todas as outras criaturas: 
 
o JOAO 14:28 

Vós ouvistes o que vos disse: Vou e retorno a vós. Se me amásseis, ficaríeis alegres por 
eu ir ao Pai, porque o Pai é maior do que eu.  

o JOAO 17:3 
Ora, a vida eterna é esta: Que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele 
que enviaste, Jesus Cristo. 

o EFÉSIOS 1:20-22 
Que ele fez operar em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o assentar 
à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado, e autoridade, e poder, e 
soberania, e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no 
vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés, e o pôs, acima de tudo, como cabeça da 
igreja. 

 
o 1 CORÍNTIOS 15:27-28 

Pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Mas, quando ele disser: Tudo está submetido, 
evidentemente excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. E, quando todas as coisas lhe 
tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe 
submeteu, para que Deus seja tudo em todos.  

3.13. E que temos que crer nele como diz as Escrituras: 
 

o JOÃO 7:38 
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.  

3.14. Por meio dele, DEUS gerou a nova criação: a Igreja.  
 

o COLOSSENSES 1:16-18 
Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as 
invisíveis: Tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. 
É antes de tudo e tudo nele subsiste. E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio 
e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 

3.15. Sua vida e caráter estavam no plano e na mente do PAI ETERNO e veio a ser 
concretizado na plenitude dos tempos: 
 
o LUCAS 1: 67-70 
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E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor 
Deus de Israel porque visitou e remiu o seu povo, E nos levantou uma salvação poderosa 
na casa de Davi seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o 
princípio do mundo. 

o 1 PEDRO 1:20 
O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, 
mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. 

o ROMANOS 4:16-17 
Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme 
a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé que teve 
Abraão, o qual é pai de todos nós, (Como está escrito: Por pai de muitas nações te 
constituí) perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama 
as coisas que não são como se já fossem. 

o APOCALIPSE 13:8b 
…no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 

o ISAÍAS 49:1-2 
Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe: O SENHOR me chamou desde o ventre, 
desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. E fez a minha boca como 
uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu; e me pôs como uma flecha 
limpa, e me escondeu na sua aljava. 
 

o GÁLATAS 4:4 
Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido 
sob a lei. 

 

 

4. ESPÍRITO SANTO 
 

4.1. É o poder de DEUS: 
 
o GÊNESIS 1:2 

Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava 
a superfície das águas. 

o NÚMEROS 11:25 
Yahweh desceu na nuvem. Falou-lhe e tomou do Espírito que repousava sobre ele e o 
colocou nos setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram; 
porém, nunca mais o fizeram. 

o JUÍZES 14:5-6 
Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe; e, ao chegar perto dos vinhedos de 
Timnate, viu um pequeno leão que se aproximava rugindo.  O Espírito de Yahweh veio 
sobre ele e, sem nada ter nas mãos, despedaçou-o como se fosse um cabrito; mas não 
contou ao seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. 

o LUCAS 5:17  
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Certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos 
de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém; e ele tinha um poder do 
SENHOR para operar curas. 
 

o LUCAS 24:49  
Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade 

até serdes revestidos do poder do alto. 
 

o ATOS 1:8 
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. 

o ATOS 2:1-4 
Tendo-se completado o Dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 
De repente, veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que 
encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de 
fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos 
do Espírito Santo e começaram a falarem outras línguas, conforme o Espírito lhes 
concedia se exprimirem.  

4.2. Para dar entendimento e guiar a toda Verdade: 
 
o NEEMIAS 9:20  

Deste-lhes teu bom espírito para torná-los prudentes; não recusaste o maná à sua boca; 
e lhes deste água para sua sede. 

o JOÃO 14:17; 26 
O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; 
mas vós o conheceis, porque permanece convosco, e estará em vós. Mas aquele 
Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos 
recordará tudo o que vos tenho dito. 

o JOÃO 16:7-13 
O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. 
Vós o conheceis, porque permanece convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo que 
o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho 
dito. No entanto, eu vos digo a verdade: É de vosso interesse que eu parta, pois, se não 
for, o Consolador não virá a vós. Mas se for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, 
estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento 
do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou ao Pai e não mais me 
vereis; do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito 
que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele 
vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver 
ouvido e vos anunciará as coisas futuras. 

4.3. Para edificação da Igreja por meio dos Dons Espirituais: 
 

o 1CORÍNTIOS 12:4-7,11 
Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo; diversidades de ministérios, mas o 
Senhor é o mesmo; diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em 
todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Mas é 
o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons, 
conforme lhe apraz.  

o 1CORÍNTIOS 14:1,12 
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Procurai a caridade. Entretanto, aspirai os dons do Espírito, principalmente a profecia. 
Assim também vós: já que aspirais aos dons do Espírito, procurai tê-los em abundância, 
para a edificação da igreja. 

o MARCOS 16:15-20 
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que 
crer e for batizado será salvo; o que não crer será condenado. Estes são os sinais que 
acompanharão os que tiverem crido: em meu nome expulsarão demônios, falarão em 
novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada 
sofrerão; imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor 
Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E 
eles sairão a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor, e confirmando a palavra 
por meio dos sinais que a acompanhavam. 
 

4.4. Levando-nos a plena santificação: 
 

o ROMANOS 1:4 
Estabelecido Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o 
Espírito de santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. 
 

o 2 TESSALONICENSES 2:13 
Nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, irmãos queridos do Senhor, porque 
Deus vos escolheu desde o princípio para serdes salvos, mediante a santificação do 
Espírito e a fé na verdade. 

4.5. O Espírito Santo é o próprio poder de DEUS e não uma terceira pessoa da trindade. 
Em muitos versículos aparece a expressão “poder de DEUS”, em outros é identificado 
como o “Espírito de DEUS”. Não há orações dirigidas ao Espírito Santo:  
 

o ROMANOS 8:11 
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele 
que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos 
mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. 

o 2 CORÍNTIOS 13:4 
Por certo, foi crucificado em fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Também nós 
somos fracos nele, todavia com ele viveremos pelo poder de Deus em relação a vós. 

o EFÉSIOS 1:19  
E qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a 
ação do seu poder eficaz. 

 

4.6. Não foi incluído nas saudações apostólicas, salvo 2 Coríntios 13:13 que fala da 

comunhão do Espírito Santo, e não comunhão com o Espírito Santo. Também não se 
faz menção do Espírito Santo estando assentado em um trono. O Espírito Santo é 
sempre descrito por símbolos neutros e impessoais: ar, vento, fôlego, consolador, 
fogo, água, óleo, selo, lâmpadas, etc.  
 
o 2 CORÍNTIOS 13:13 

A Graça do Senhor Jesus Cristo, o Amor de DEUS e a Comunhão do Espírito Santo 
estejam em todos vós! 
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5. HOMEM 
 
5.1. Foi criado por DEUS perfeito. Rejeitou a direção de DEUS dando ouvidos a Satanás: 

 

o GÊNESIS 1:27-28 
Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele 
os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra 
e submetei-a; dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que 
rastejam sobre a terra. 

o GÊNESIS 2:16-17 
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a arvore do jardim comerás 
livremente, mas da arvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque 
no dia em que dela comeres, certamente morrerás.  

o GÊNESIS 3:4-13 
Então, a serpente disse a mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no 
dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o 
bem e o mal. E viu a mulher que aquela arvore era boa para se comer, e agradável aos 
olhos, e arvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu 
também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, foram abertos os olhos de ambos, e 
conheceram que estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. 
E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia; e 
esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as arvores do 
jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a 
tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te 
mostrou que estavas nu? Comeste tu da arvore de que te ordenei que não comesses? 
Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da arvore, e 
comi. E disse o Senhor Deus a mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente 
me enganou, e eu comi. Então, o Senhor Deus disse a serpente: Porquanto fizeste isto, 
maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo; sobre o teu 
ventre andarás, e pós comerás todos os dias da tua vida. 

o ROMANOS 5:17-19 
Se, com efeito, pela falta de um só a morte imperou através deste único homem, muito 
mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por 
meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou 
a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra da justiça de um só, 
resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela 
desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim pela obediência 
de um só, todos se tornarão justos. 

5.2. Em consequência, perdeu a Graça e a Perfeição: 
 
o ROMANOS 5:10-18 

Pois, se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, 
muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só isso, 
mas nos gloriamos em DEUS por nosso SENHOR JESUS CRISTO, por quem desde 
agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por meio de um só homem o pecado 
entrou no mundo e, pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os 
homens, porque todos pecaram. Pois até à lei havia pecado no mundo; o pecado, porém, 
não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até 
Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de 



 

 

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) |PONTOS DE FÉ 

21  

Adão, que é figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom gratuito o 
mesmo que com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior 
profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se 
derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom como aconteceu com 
o pecado de um só que pecou. Porque o julgamento veio de uma só ofensa, na verdade, 
para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Se, com 
efeito, pela falta de um só a morte imperou através deste único homem, muito mais os 
que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de 
um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a 
condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra da justiça de um só, resultou 
para todos os homens justificação que traz a vida. 

o 1CORÍNTIOS 15:21-22 
Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a 
ressurreição dos mortos. Pois, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos 
receberão a vida. 

5.3. Tornou-se um ser caído e com tendência a praticar o mal: 
 

o GÊNESIS 6:5 
Yahweh viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente 
mau todo desígnio de seu coração. 

o ECLESIASTES 9:3 
Não vás ao encontro de cortesã, para que não caias em suas ciladas. 

o ROMANOS 7:17-19 
Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu 
sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Pois o querer o bem está ao 
meu alcance, não porem o pratica-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico 
o mal que não quero. 

o 2 TIMÓTEO 2:26 
Mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo, que os tinha cativos 
de sua vontade. 

5.4. Em arrependimento é salvo unicamente segundo a Graça de DEUS, pela fé no 
sacrifício vicário de Jesus: 
 
o ATOS 17:30 

Por isso, não levando em conta os tempos de ignorância, Deus agora notifica aos homens 
que todos e em toda parte se arrependam. 

o ROMANOS 3:21-26 
Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada 
pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e 
sobre todos os que creem; porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos 
estão da gloria de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção 
que há em Cristo Jesus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, 
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a 
paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que 
ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.  

o EFÉSIOS 1:7 



 

 

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) |PONTOS DE FÉ 

22  

E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a 
riqueza da sua graça.  

5.5. Sendo justificado, deve crescer na santificação produzindo os frutos da obediência e 
do amor: 
 

o ROMANOS 5:1-5 
Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus 
Cristo. Porque tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos 
gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a 
perseverança a virtude comprovada, a virtude comprovada a esperança. E a esperança 
não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito 
Santo que nos foi dado. 

o JOÃO 13:35 
Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. 

o 1 TESSALONICENSES 4:1-12 
Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que, tendo ouvido 
de nós como deveis viver para agradar a Deus, e assim já viveis: todavia deveis ainda 
progredir. Pois, conheceis as instruções que vos demos da parte do Senhor Jesus. 
Porquanto, é esta a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, 
que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar 
pelas paixões, como os gentios, que não conhecem a Deus. Nessa matéria ninguém fira 
ou lese a seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos dissemos e 
asseguramos. Pois Deus, que vos infundiu o seu Espírito Santo Não vos precisamos 
escrever sobre o amor fraterno; pois aprendestes pessoalmente de Deus a amar-vos 
mutuamente; e é o que fazeis muito bem para com todos os irmãos em toda a Macedônia. 
Nós, porém, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Empenhai a vossa honra 
em levar vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios, e trabalhar com vossas mãos, 
conforme as nossas diretrizes. Assim, levareis vida honrada aos olhos dos de fora, e não 
tereis necessidade de ninguém. 

5.6. Regenerado pelo Espírito Santo, torna-se Filho de DEUS por adoção: 
 
o JOÃO 1:12; 13  

Mas, a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus: Aos que 
creem em seu nome, eles, que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade 
da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. 

o ROMANOS 8:13-17 
Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas se pelo Espírito fizerdes morrer as 
obras do corpo, vivereis. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus. Com efeito, 
não recebestes um Espírito de escravos, para recair em temor, mas recebestes um 
Espírito de filhos adotivos, pelo qual chamamos: ABBA! PAI! O próprio Espírito se une ao 
nosso Espírito para testemunhar que somos filho de Deus. E, se somos filhos, somos 
também herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com ele, 
para também com ele sermos glorificados.  
 

o GÁLATAS 4:4-7 
Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de 
mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei; a fim de que 
recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o 
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Espírito do seu filho, que clama: Abba! Pai! De modo que já não és escravo, mas filho. E 
se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. 

o 1JOÃO 3:1 
Vede que manifestação de amor nos deu o Pai: Seremos chamados filhos de Deus. E 
nós o somos! Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. 

5.7. Na segunda vinda de Jesus será ressuscitado em corpo glorioso e incorruptível 
semelhante ao de Jesus: 
 
o JOÃO 6:40,44,54 

Sim, esta é a vontade de meu Pai: Quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o 
ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o atrair; 
e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem 
a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 

o 1 TESSALONICENSES 4:16-17 
Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer 
do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; em seguida nós, os vivos que 
estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor 
nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. 

o FELIPENSES 3:21 
Que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela 
força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. 
 

o 1JOÃO 3:2 
Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se 
manifestou. Sabemos que, por ocasião desta manifestação, seremos semelhantes a ele, 
porque o veremos tal como ele é. 

o 1CORINTIOS 15:45-54 
Assim está escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente; o último Adão tornou-
se Espírito que dá a Vida. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico; 
o que é espiritual, vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo 
homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o 
homem celeste, tais serão os celestes. E, assim como trouxemos a imagem do homem 
terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Digo-vos, irmãos: A 
carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a 
incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério: Nem todos morreremos, mas 
todos seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da 
trombeta final; sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós 
seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a 
incorruptibilidade e que este ser mortal, revista a imortalidade. Quando, pois, este ser 
corruptível tiver revestido a incorruptibilidade, e este ser mortal tiver revestido a 
imortalidade, então cumprir-se-á  a palavra da Escritura: A morte foi absorvida na vitória. 

 

6. SATANÁS 
 

6.1. Cremos que Satanás é a antiga serpente adversária de DEUS, também chamado 
diabo: 
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o APOCALIPSE 12:9 
Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor 
de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. 

o MATEUS 4:1 
Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.  

o 1 PEDRO 5:8 
Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando 
como leão, buscando a quem possa tragar.  

6.2. Satanás é homicida, enganador e é o pai da mentira: 
 
o JOÃO 8:44 

Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida 
desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade: quando 
ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 
 

6.3. Os servos de DEUS devem resisti-lo: 
 
o 1 PEDRO 5:7-9 

Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Sede sóbrios e 
vigilantes! Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando 
a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento 
atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. 

6.4. Cremos que na vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás será acorrentado por 
mil anos: 
 
o APOCALIPSE 20:2 

Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, acorrentou-o por mil 
anos. 

6.5. No final de mil anos será solto e sairá a enganar as nações que estarão pelos quatro 
cantos da terra: 
 
o APOCALIPSE 20:7-9 

Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão. E sairá para 
enganar as nações dos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, cujo número é como 
a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a superfície da terra e 
cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada; mas de Deus desceu fogo do 
céu, e os devorou. 

6.6. Depois será destruído no lago de fogo para sempre: 
 
o APOCALIPSE 20:10 

O diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se 
achavam a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos 
séculos. 

 

 

7. IGREJA DE DEUS NA PROFECIA 
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7.1. Cremos que a igreja de DEUS foi edificada por Nosso Senhor Jesus Cristo: 
 
o MATEUS 16:18 

Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja, e as 
portas do hades nunca prevalecerão contra ela. 

 
7.2. Jesus Cristo é o cabeça da Igreja, que é o seu corpo: 

 

o COLOSSENSES 1:18;22           
Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, 
tendo em tudo a primazia. Mas, agora, pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de 
carne, entregando-o à morte para diante dele vos apresentar santos, imaculados e 
irrepreensíveis. 

o EFÉSIOS 1:22-23 
Tudo ele pôs debaixo dos seus pés, e o pôs, acima de tudo, como cabeça da igreja, que 
é o seu corpo: a plenitude daquele que plenifica tudo em tudo. 

7.3. A Igreja teve seu início em Jerusalém: 
 

o LUCAS 24:45-47 
Então, abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está 
escrito que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que, em seu 
nome, fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as 
nações, a começar por Jerusalém. 

o ATOS 1:8 
Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. 

7.4. E que há um só corpo, a Igreja: 
 
o EFÉSIOS 4:4-6 

Há um só corpo e um só Espírito, se assim como é uma só a esperança da vocação a 
que fostes chamados; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo; há um só Deus e Pai 
de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. 

7.5. Para preservar a doutrina e proclamar o evangelho do reino: 
 
o MATEUS 28:19 

Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome 
do Pai, do Filho, e do Espírito Santo.1, 2    

o MARCOS 16:15  

                                                             
1 A versão “Shem Tov” do hebraico não traz as palavras “em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”, e sim “batizando-as em 
meu nome”.  
2 Vide também comentários de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Nota da Bíblia de Jerusalém em Mateus 28:19 – Página 1.758: “É 
possível que, em sua forma precisa, essa formula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. 
Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar “no nome de Jesus”. Mais tarde, deve ter-se estabelecido a associação do batizado às 
três pessoas da Trindade”.  
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E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura.  

7.6. A Igreja jamais foi destruída. O próprio Jesus assegurou que as portas do Hades 
(sepultura) não prevaleceriam contra ela: 
 
o MATEUS 16:18 

Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as 
portas do hades nunca prevalecerão contra ela. 

7.7. E que ele mesmo (Jesus) estaria com ela todos os dias até o fim dos séculos: 
 

o MATEUS 28:20 
E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os 
dias, até a consumação dos séculos. 

7.8. Que a Igreja seria protegida da perseguição dos 1.260 anos: 
 
o APOCALIPSE 12:6;14 

E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse 
alimentada por mil duzentos e sessenta dias. Ela, porém, recebeu as duas asas da 
grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada 
por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. 

7.9. Que a Igreja voltaria a profetizar a todos os povos, línguas e nações: 
 
o APOCALIPSE 10:11 

Disseram-me então: É necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, 
nações, línguas e reis. 

7.10. Os sete castiçais de Apocalipse permanentemente acesos representam as sete 
Igrejas e as sete eras desde os dias apostólicos até o retorno do Messias. 
 
o APOCALIPSE 1:20 

Quanto ao mistério das sete estrelas que viste em minha mão direita e aos sete 
candelabros de ouro: as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete 
candelabros, as sete igrejas. 

7.11.  A Mulher de Apocalipse 12 prova que a Igreja não foi destruída na era negra e 
nunca deixou de existir. Vencido o período de perseguição dos 1.260 anos da ponta 
pequena (o papado ou anticristo), a Igreja saiu do deserto e voltou a anunciar o reino 
de DEUS: 
 

o APOCALIPSE 12:1-17 
Um sinal grandioso apareceu no céu: uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os 
pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Estava grávida e gritava, entre as 
dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu: um grande 
dragão, cor de fogo, com sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete diademas. 
Sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão 
postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão 
logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro 
de ferro. Seu Filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a 
mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse 
alimentada por mil duzentos e sessenta dias. Houve então uma batalha no céu: Miguel e 
seus Anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou, juntamente com seus anjos, 
mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o 
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grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou satanás, sedutor de toda a terra 
habitada – foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então a 
uma voz forte no céu, proclamando: Agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do 
nosso Deus, e a Autoridade do seu Cristo: porque foi expulso o acusador dos nossos 
irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, porém, o 
venceram graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois 
desprezaram a própria vida até à morte. Por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais! 
Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós cheio de grande furor, 
sabendo que lhe resta pouco tempo. Ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-
se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as duas asas 
da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é 
alimentada por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. A serpente então vomitou 
água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro 
da mulher: a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por 
causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os 
que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. 
 

o APOCALIPSE 10:11 
Disseram-me então: É necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, 
nações, línguas e reis. 

7.12. A Bíblia apresenta o nome Igreja de Deus: 
 
o ATOS 20:28 

Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, 
para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.  

o 1 CORÍNTIOS 1:2 
A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados 
santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 
Senhor deles e nosso.  

o 1 CORÍNTIOS 10:32 
Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à 
igreja de Deus.  

o 1 CORÍNTIOS 11:16; 22 
Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de 
Deus. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de 
Deus, e envergonhais os que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos 
louvo.  

o 1 CORÍNTIOS 15:9 
Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois 
que persegui a igreja de Deus.  

o 2 CORÍNTIOS 1:1 
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de 
Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia.  

o GÁLATAS 1:13 
Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como 
sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava.  

o 1 TESSALONICENSES 1:4 
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Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus.  

o 1 TIMÓTEO 3:5, 15 
(Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de 
Deus?). Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a 
igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade.  

 

 

8. SISTEMA BIBLICO DE GOVERNO DA IGREJA DE DEUS 
 
8.1. Cremos que a Igreja nos dias atuais deve manter a forma que foi exemplificada pelos 

apóstolos desde o primeiro século, de cidade em cidade: 
 

o TITO 1:5-7 
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda 
restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele 
que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fieis, que não possam ser 
acusados de dissolução nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja 
irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem 
dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganancia.   

8.2. Que todas as Igrejas locais devem manter a unidade doutrinal entre si, em um só 
corpo e em uma só fé e que não haja divisão de pensamentos quanto a sã doutrina: 
 
o EFÉSIOS 4:4-5 

Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança 
da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo.  

o 1 CORÍNTIOS 1:10 
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos 
uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões; antes sejais unidos em um 
mesmo pensamento e em um mesmo parecer.  

8.3.  Que cada congregação tenha seu próprio governo local, desfrutando de autonomia 
congregacional quanto a administração de suas finanças, assim como a elaboração 
de programas de evangelismo e outras atividades referentes a administração local: 

 
o FILIPENSES 4:14-19 

Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó 
filipenses, que, no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja 
comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também 
uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dadivas, 
mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho 
abundancia. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi 
enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu 
Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em gloria, por 
Cristo Jesus.  

8.4. A Palavra de DEUS condena todos os tipos de organizações humanas criadas nos 
moldes papais para governar ou intervir em outras localidades. Estas são 
consideradas apostatadas e embriagadas com o vinho de Babilônia: 
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o 2 TESALONICENSES 2:3 
Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que antes venha 
a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.  

o 1 TIMÓTEO 4:1-2 
Mas, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, 
dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de 
homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência.  

o 2 TIMÓTEO 3:13 
Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.  

o APOCALIPSE 14:8 
E o outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas 
as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação.  

o APOCALIPSE 17:2-5 
Com a qual fornicaram os reis da terra; e os que habitam na terra se embebedaram com 
o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher 
assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, 
e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida de purpura e de escarlata, 
e adornada com ouro, e pedras preciosas e perolas; e tinha na sua mão um cálice de 
ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava 
escrito o nome: Mistério a grande babilônia, a mãe das prostituições e abominações da 
terra.  

o APOCALIPSE 18:2-4 
E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou 
morada de demônios, e coito de todo espirito imundo, e coito de toda ave imunda e 
odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da 
terra fornicaram com ela; e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância 
de suas delicias. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não 
sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas.  

8.5. No sistema bíblico congregacional, os presbíteros locais podem se reunir em 
Convenções para tratar de questões envolvendo doutrinas ou desvio delas por parte 
de alguma congregação, caso houver necessidade.  

 
o ATOS 15:6; 23 

Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Por seu 
intermédio, assim escreveram: Os apóstolos, e os anciãos, vossos irmãos dentre os 
gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, Saudações. 

o ATOS 20:28 
Estais atentos a vós mesmos e a todo o rebanho: Nele o Espírito Santo vos constituiu 
guardiães, para apascentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu 
próprio Filho. 

o TITO 1:5-7 
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda 
restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele 
que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fieis, que não possam ser 
acusados de dissolução nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja 
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irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem 
dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganancia.   

8.6. Ninguém poderá ensinar inovações de pontos de fé, sem que antes seja aprovado 
pelo ministério de obreiros em assembleia geral das Igrejas de DEUS do Sétimo Dia. 

 

 

 

 

9. MINISTÉRIO DE OBREIROS - NÃO HIERARQUIA MINISTERIAL 
 
9.1. Jesus instituiu o ministério de obreiros. São duas sagrações: Presbítero (ou ancião 

ou bispo) e Diácono. Os vocábulos apostólicos: profetas, evangelistas, pastores e 
mestres são dons ministeriais para os varões e não categorias de oficiais:  
 
o FILIPENSES 1:1 

Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão 
em Filipos, com os bispos e diáconos.   

o 1 TIMÓTEO 3:1-13 
Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, 
pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, 
hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de 
torpe ganancia, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua 
própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. (Porque, se alguém 
não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus?). Não neófito, 
para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que 
tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, e no laço 
do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados 
a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganancia. Guardando o mistério da fé numa 
consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem 
irrepreensíveis. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias 
e fieis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus 
filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão 
para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus.  

o LUCAS 6:12-16 
Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. 
Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu doze, aos quais 
deu o nome de Apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, 
Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado 
Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. 

o MATEUS 20:25-28 
Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos 
gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será 
assim entre vós; mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso 
serviçal. E, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o 
Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em 
resgate de muitos.  
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o EFÉSIOS 4:11 
E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a 
outros pastores e doutores. 

o ATOS 6:1-6 
Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos 
helenistas contra os hebreus. Isto porque, diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas 
na distribuição diária. Os doze convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: 
Não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai, 
antes, entre vós, irmãos, Sete Homens de boa reputação, repletos do Espírito e de 
sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permaneceremos 
assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda multidão. E 
escolheram Estevão, homem cheio de Fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, 
Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, 
tendo orado, impuseram-lhes as mãos. 

o TITO 1:5-9 
Eu te deixei em Creta para cuidares da Organização e ao mesmo tempo para que 
constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser, como te prescrevi; 
homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam 
ser acusados de dissolução nem de insubordinação. Porque é preciso que, sendo 
ecônomo das coisas de DEUS, o epíscopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem 
irascível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, 
bondoso, ponderado, justo e piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da 
palavra que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que a 
contradizem. 

9.2. Jesus não estabeleceu uma hierarquia entre os que o compõe. A principal função dos 
que tem dons ministeriais é servir, liderar pelo exemplo próprio, mas nunca mandar 
no povo e ser chefe das pessoas. Quem é o dono e manda no povo é o Senhor Jesus: 
 

o 2 CORÍNTIOS 1:24 
Não tencionamos dominar a vossa fé, mas colaboramos para que tenhais alegria; é pela 
fé que estais firmes. 

o 2 CORÍNTIOS 8:8 
Não digo isto para vos impor uma ordem; mas, citando-vos o zelo dos outros, dou-vos 
ocasião de provardes a sinceridade da vossa caridade. 

o 1 PEDRO 5:1-4 
Aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles e testemunha dos 
sofrimentos de Cristo e participante da gloria que há de ser revelada: Apascentai o 
rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre 
vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção. Nem como 
senhores daqueles que vos couberam por sorte, más, antes, como modelo de rebanho. 
Assim, quando aparecer o supremo pastor, recebereis a coroa imarcescível da glória. 

9.3. O povo tem o dever de estimar os que possuem dons ministeriais por causa da sua 
obra de responsabilidade: 

 
o 1 TIMÓTEO 5:17-19 

Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, 
sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na doutrina. Com efeito, diz a 
Escritura: Não amordaçarás o boi que debulha. E ainda: O operário é digno do seu salário. 
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Não aceites denúncia contra um presbítero, senão sob depoimento de duas ou três 
testemunhas. 

o 1 TESSALONICENSES 5:12-14 
Nós vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que se afadigam no 
meio de vós, e velam por vós no Senhor. Tende para com eles amor especial, por causa 
do seu trabalho. Vivei em paz uns com os outros. Exortando-vos, irmãos: admoestai os 
indisciplinados; reconfortai os pusilânimes, sustentai os fracos; sede pacientes para com 
todos. 

o HEBREUS 13: 7;17 
Lembrai-vos dos vossos dirigentes, que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai 
como terminou a vida deles, e imitai-lhes a fé. Obedecei aos vossos dirigentes, e sede-
lhes dóceis; porque velam pessoalmente sobre as vossas almas, e disso prestarão 
contas. Assim poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não vos seria 
vantajoso. 

 

10. DISCIPLINA BÍBLICA 
 
10.1. Cremos que disciplina é uma benção de DEUS. Aqueles que transgridem os 

seus mandamentos, devem ser orientados: 
 

o GÁLATAS 6:1 
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois 
espirituais, encaminhai o tal com espirito de mansidão; olhando por ti mesmo, para que 
não sejas também tentado.  
 

o 1 TESSALONICENSES 5:14 
Rogamo-vos, também irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco 
animo, sustentei os fracos, e sejais pacientes para com todos.  
 

o TIAGO 5:19-20 
Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba 
que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte 
uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados.  

 
10.2. Em alguns casos corrigidos:  

 
o HEBREUS 12:5-11 

E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu, não 
desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. 
Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais 
a correção, Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a quem o pai não corrija? 
Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, 
e não filhos.  
 

o 2 TESSALONICENSES 3:14 
Mas, se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos 
mistureis com ele, para que se envergonhe.  
 

o TITO 3:10 
Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. 
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10.3. Dando sempre a oportunidade para o arrependimento: 

 

o 2 PEDRO 3:9 
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia; mas é 
longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham 
a arrepender-se.  

 
10.4. A Igreja como uma congregação aceita e elimina membros de sua comunhão. 

Em 2 Coríntios 2:6-7 temos uma prova de como a Igreja executa a sua disciplina. É a 
Igreja quem decide, e não um grupo seleto ou somente uma pessoa. É uma 
congregação reunida que decide e julga. A Igreja é o juiz dos membros. Não há 
nenhuma outra corte de apelação. A Igreja é a última corte: 
 
o 2 CORÍNTIOS 2:6-7  

Para tal homem, basta a censura infligida pela maioria. Eis porque, muito ao contrário, 
perdoai-lhe e consolai-o, a fim de que não seja absorvido por tristeza excessiva. 

 
o MATEUS 18:15-18 

Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, ganhaste 
a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 
duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à 
igreja: e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em 
verdade vos digo que, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu e, tudo quanto 
desligardes na terra será desligado no céu. 

 

11. PLANO DE SALVAÇÃO 
 

A Salvação não se alcança por méritos próprios, por obras ou por qualquer outro 

meio a disposição do homem. A Salvação somente se alcança pelo único e valido 

sacrifício redentor de Jesus Cristo. A Salvação requer os seguintes passos 

fundamentais: 

 

11.1. Arrependimento: se baseia no reconhecimento de que se é pecador. Comporta 
uma mudança de pensamento e de índole, vindo a ter seu ponto mais sublime e 
expressivo no ato do batismo em nome de Jesus: 
 
o ROMANOS 2:4 

Ou desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, desconhecendo 
que a benignidade de Deus te convida à conversão? 

o ATOS 3:19 
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. 

o MATEUS 3:1-10 
Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: 
Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta 
Isaias, ao dizer: Voz do que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, tornai retas 
suas veredas. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em 
torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então, vieram até 
ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão. E eram batizados por ele 
no rio Jordão, confessando os pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que 
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vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está 
para vir? Produzi, então, fruto digno de arrependimento e não penseis que basta dizer: 
Temos por Pai Abrão. Pois, eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar 
filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das arvores e toda arvore que não 
produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. 

o MARCOS 16:15-16 
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que 
crer e for batizado será salvo; o que não crer será condenado. 

11.2. Regeneração: que se consegue com a adoção de uma nova vida, como nova 
criatura que nasce da água e do Espírito, vivendo em Cristo: 
 

o JOÃO 3:3-8 
JESUS lhe respondeu: Em verdade, em verdade, te digo: quem não nascer de novo não 
pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo 
já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe 
JESUS: Em verdade, em verdade, te digo: quem não nascer da água e do Espírito, não 
pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito 
é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: Vós deveis nascer de novo. O vento sopra 
onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim 
acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. 

o 2 CORÍNTIOS 5:17-18 
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas; eis que se 
fez realidade nova. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos 
confiou o ministério da reconciliação. 

o TITO 3:4-5 
Mas, quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, ele salvou-
nos, não por causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque, por sua 
misericórdia, fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo. 

11.3. Consagração: consequência direta da regeneração, a consagração consiste em 
uma dedicação constante a DEUS, dispondo a nossa vida à sua vontade, atuando 
segundo o nosso Dom Espiritual: 
 

o LUCAS 18:28-30 
Disse, então Pedro: Eis que deixamos nossos bens e te seguimos. JESUS lhe disse: Em 
verdade, vos digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por 
causa do reino de Deus, sem que receba muito mais neste tempo e, no mundo futuro, a 
vida eterna. 

o EFÉSIOS 6:6 
Servindo-os, não quando vigiados, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, 
que põem a alma em atender à vontade de DEUS. 

o GÁLATAS 2:20 
Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, 
vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. 

11.4. Santificação: nos santificamos na consagração. É na dedicação de nossas vidas 
a DEUS que vamos nos purificando de tudo o que lhe desagrada e nos é pernicioso. 
Sem ela ninguém verá o SENHOR.  Comporta um progresso gradual, constante e 
visível no atingir de uma vida à imagem e semelhança de Jesus Cristo: 
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o HEBREUS.12:14 
Procurai a Paz com todos, e a Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Comporta 
um progresso gradual, constante e visível, no atingir de uma vida a imagem e semelhança 
de Jesus Cristo. 

o JOÃO 17:17 
Santifica-os na Verdade; Tua Palavra é Verdade. 

o 2 CORÍNTIOS 7:1 
Caríssimos, de posse de tais promessas, purifiquemo-nos de toda mancha da carne e do 
Espírito. E levemos a termos a nossa santificação no temor de Deus. 

o 1 TESSALONICENSES 4:3-4; 7-8 
Porquanto, é esta a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, 
que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito. Pois, Deus não 
nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Portanto, quem desprezar estas 
instruções não despreza um homem, mas Deus, que nos infundiu o seu Espírito Santo. 

o HEBREUS 12:10 
Pois eles, nos corrigiram por pouco tempo, segundo o que lhes parecia bom. Deus, 
porém, nos educa para nosso bem, a fim de nos comunicar sua Santidade. 
 

o 1 JOÃO 3:3 
Todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. 

 
11.5. Justificação: DEUS removeu a pena que pesava sobre nós, a morte eterna, 

consequência do pecado. Esse trabalho foi cumprido por Cristo na cruz, pelo que 
somos justificados por Jesus através do seu sacrifico: 
 

o ROMANOS 5:1 
Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus 
Cristo. 

o GÁLATAS 2:16  
Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em 
Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em 
Cristo e não pelas obras da lei; porque pelas obras da lei ninguém será justificado. 

11.6. Glorificação: é o aniquilamento total do pecado em nós. Isso só será completo 
na segunda vida de Jesus Cristo, pela ressurreição ou transformação de nossos 
corpos.  

 

 

12. BATISMO VERDADEIRO 
 

12.1. Sem batismo não há purificação dos pecados. O batismo é por imersão, em o 
nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão e remissão dos pecados. Neste momento 
a pessoa torna-se membro do Corpo de Cristo, a Igreja: 
 

o MATEUS 3:13-17 
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Nesse tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. 
Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por 
ti e tu vens a mim? JESUS, porém, respondeu-lhe: Deixa estar por enquanto, pois assim 
nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizando, Jesus subiu 
imediatamente da água e, logo os céus se abriram e, ele viu o Espírito de Deus descendo 
como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: 
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 

o ATOS 2:38 
Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós e seja batizado em nome de 
Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então, recebereis o dom do Espírito 
Santo. 

o ATOS 2:41-48 
Aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar. E acrescentaram-se a eles, 
naquele dia, cerca de três mil pessoas. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos 
apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o 
temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos 
apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum: 
vendiam suas propriedades e bens, e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades 
de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão 
pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a 
Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu 
número os que seriam salvos. 

o ATOS 8:12; 16 
Mas, como cressem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de 
Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. (Pois não tinha descido ainda 
sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus). 

o ATOS 10:47-48 
Poderia alguém recusar a água do batismo para estes, que receberam o Espírito Santo 
assim como nós? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-
lhe que ficasse com eles por alguns dias.  

o ATOS 16:30-34 
Conduzindo-os para fora, disse-lhes: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles 
responderam: Crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. E anunciaram-lhe a palavra 
do Senhor, bem como a todos os que estavam em sua casa. Levando-os consigo, 
naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e imediatamente foi batizado, ele e 
todos os seus. Fê-los, então, subir à sua casa, pôs-lhes a mesa, e rejubilou-se com todos 
os seus por ter crido em Deus. 

o ATOS 22:16 
E agora, que esperas? Recebe o batismo e lava-te dos teus pecados, invocando o seu 
nome. 

o 1 CORÍNTIOS 6:11 
Eis o que vós fostes, ao menos alguns. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, 
mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. 

o GÁLATAS 3:27-28 
Pois todos vos, que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu 
nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher; pois todos vós sois 
um só em Cristo Jesus. 
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o MARCOS 16:15-16 
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que 
crer e for batizado será salvo; o que não crer condenado. 

12.2. Após o batismo é realizado uma oração com a imposição de mãos,  para que lhe 
seja concedido o dom do Espírito Santo. 
 
o ATOS 8:17  

Então, começaram a impor-lhes as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo.  
 

o ATOS 19:6  
E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles: puseram-se então 
a falar em línguas e a profetizar. 
 

o 1 CORÍNTIOS 12:4-11; 29-30 
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; diversidade de ministérios, mas o 
Senhor é o mesmo; diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em 
todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro, a palavra de ciência 
segundo o mesmo Espírito; a outro, o mesmo Espírito dá a fé; a outro ainda, o único e 
mesmo Espírito concede dons das curas; a outro, o poder de fazer milagres; a outro, a 
profecia; a outro, o discernimento dos espíritos; a outro, o dom de falar em línguas, a 
outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo 
realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe apraz. Porventura, são todos 
apóstolos? Todos profetas? Todos doutores? Todos realizam milagres? Todos têm o dom 
de curar? Todos falam línguas? Todos as interpretam? 

o 1 CORÍNTIOS 14:26,29,39-40 
Que fazer, pois, irmãos? Quando estais reunidos, cada um de vós pode cantar um 
cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpreta-las; 
mas que tudo se faça para a edificação. Quanto aos profetas, dois ou três tomem a 
palavra e os outros julguem. Por conseguinte, irmãos, aspirai ao dom da profecia e não 
impeçais que alguém fale em línguas. Mas, tudo se faça com decoro e com ordem. 

 

13. DONS ESPIRITUAIS 
 
13.1. Os Dons do Espírito devem ser buscados e amadurecidos para edificação da fé 

individual e coletiva da Igreja. Mas, sua manifestação e pratica são conformes a 
vontade de DEUS e segundo as orientações contidas na Sua Palavra: 
 

o ATOS 2:38 
Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de 
Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Então, recebereis o dom do Espírito 
Santo. 

o ROMANOS 12:5-8 
De modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros 
uns dos outros. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele 
que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da nossa fé. Aquele que 
tem o dom do serviço, o exerça servindo; Quem o do ensino, ensinando; Quem o da 
exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade; 
Aquele que preside, com diligência; Aquele que exerce misericórdia, com alegria. 
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o 1 CORÍNTIOS 12:1-11; 14 
A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis 
que, quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por 
isto, eu vos declaro que ninguém, falando com o Espírito de Deus, diz: Anátema seja 
Jesus, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade 
de dons, mas o Espírito é o mesmo; diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que 
realiza tudo em todos. Cada espírito recebe o dom de manifestar o Espírito para a 
utilidade de todos. A um, o Espírito da mensagem de sabedoria, a outro, a palavra de 
ciência, segundo o mesmo Espírito; a outro o mesmo Espírito dá a fé; a outro ainda, o 
único e mesmo Espírito concede o dom das curas; a outro, o poder de fazer milagres; a 
outro a profecia; a outro, o discernimento dos espíritos; a outro o dom de falar em Línguas, 
a outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e o mesmo Espírito que isso tudo 
realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe apraz. O corpo não se compõe 
de um só membro, mas de muitos. 

o 1 PEDRO 4:10-11 
Todos vós conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço uns dos 
outros, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o 
como se pronunciasse palavras de Deus. Alguém presta um serviço? Faça-o com a 
capacidade que Deus lhe concedeu, a fim de que em tudo seja Deus glorificado por Jesus 
Cristo, a quem pertencem a gloria e poder pelos séculos dos séculos. Amém. 

o HEBREUS 2:4 
Testemunhando Deus juntamente com eles, por meio de sinais, de prodígios e de vários 
milagres e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua Vontade. 

 

14. PROCEDER CRISTÃO 
 

14.1. Cremos que as Escrituras condenam todas as coisas mundanas: 
 

o 1 JOÃO 2:15-16 
Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o 
amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo – a concupiscência da carne, a 
concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza – não vem do Pai, mas do mundo. 

14.2. O verdadeiro cristão não deve se conformar com os costumes mundanos que 
não são agradáveis a DEUS. Mas deve transformar-se e ser “o sal da terra e a luz do 
mundo”: 
 
o ROMANOS 12:2 

E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do 
vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 
vontade de Deus.  

o MATEUS 5:14-16 
Vos sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. 
Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim 
ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos 
homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos 
céus. 
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14.3. Aquele que pratica ou praticava tais coisas, após sua conversão e batismo não 
deve mais praticá-las, e sim viver em novidade de vida: 
 

o EFÉSIOS 4:17-32 
Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não andeis mais como andam os demais 
gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, 
alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza de seus corações. Tendo-
se tornados insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda 
sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente o ouvistes 
e, como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida 
anterior – o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas – 
e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do Homem 
Novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a 
mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos 
outros. Irai-vos, mas não pequeis: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar 
ao diabo. O que furtava não mais furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando 
o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos 
vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas, na hora oportuna, a que for boa para 
edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. E não entristeçais o Espírito Santo 
de Deus, pelo qual foste selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e 
cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de 
entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos 
mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. 

o GÁLATAS 5:16-26  
Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois, a 
carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias à carne. Eles se opõem 
reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas, se vos deixais guiar pelo 
Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, 
impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, 
divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais 
eu vos previno, como já vos preveni: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de 
Deus. Mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei. Pois os 
que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se 
vivemos pelo Espírito, pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Não sejamos 
cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. 

o COLOSSENCES 3:1-10 
Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado 
à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas da terra, pois morrestes e a vossa 
vida está escondida com Cristo em Deus: quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, 
então, vós também com ele, sereis manifestados em glória. Mortificai, pois, vossos 
membros terrenos: fornicação, impureza, paixão, desejos maus, e a cupidez, que é 
idolatria. Estas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também, 
andastes vós quando vivíeis entre eles. Mas agora, abandonai tudo isto: ira, exaltação, 
maldade, blasfêmia, conversa indecente. Não mintais uns aos outros. Vós vos 
desvestistes do homem velho com as suas práticas e vos revestistes do novo, que se 
renova para o conhecimento, segundo a imagem do seu Criador. 

o 1 TIMÓTEO 4:12 
Que ninguém despreze tua jovem idade. Quanto a ti, sê para os fiéis modelo na palavra, 
na conduta, na caridade, na fé, na pureza. 
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o 1 PEDRO 2:11-12 
Amados, exorto-vos, como a estrangeiros e viajantes neste mundo, a que vos abstenhais 
dos desejos carnais que promovem guerra conta a alma. Seja bom o vosso 
comportamento entre os gentios, para que, mesmo que falem mal de vós, como se 
fôsseis malfeitores, vendo as vossas boas obras glorifiquem a Deus, no dia da sua visita. 

14.4. Que as mulheres se vistam de modo decente, como se adornavam as antigas 
mulheres da igreja apostólica. Elas não devem usar trajes masculinos ou que 
despertem a sensualidade (trajes curtos acima do joelho, decotes, transparências). 
Que o enfeite seja no interior com modéstia e bom senso, e não no exterior com joias, 
vestidos dispendiosos, maquiagem e penteados exagerados nos cabelos. 
 

o 1 TIMÓTEO 2:9-10 
Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com pudor e 
modéstia; nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário suntuoso; mas que 
se ornem, ao contrário, com boas obras, como convém a mulheres que se professam 
piedosas. 

o 1 PEDRO 3:2-6 
Ao observarem o vosso comportamento casto e respeitoso. Não consista o vosso adorno 
em exterioridades, como no trançado dos cabelos, uso de joias de ouro, nem no trajar 
vestes finas, mas nas qualidades pessoais internas, isto é, na incorruptibilidade de 
espírito manso e tranquilo, que é coisa preciosa diante de Deus. Com efeito, era assim 
que as santas mulheres de outrora, que punham sua esperança em Deus, se 
adornavam, estando sujeitas aos seus próprios maridos. É o que vemos em Sara, que 
foi obediente a Abraão, chamando-lhe senhor. Dela vos tornareis filhas, se praticardes 
o bem e não vos deixardes dominar pelo medo. 

14.5. Que os homens da mesma maneira, não devem se portar de modo indecente ou 
usar trajes femininos.  

 
 

15. ORAÇÃO E JEJUM 
 

15.1. A oração é um dos marcos da vida cristã, sendo designada por nossa “linha 
direta com DEUS”. Assim como o ar é necessário a manutenção de nossa vida física, 
a oração é indispensável a nossa vida espiritual. Como nenhum de nós pode deixar 
de respirar, o cristão não pode deixar de orar: 
 

o 1 TESSALONICENSES 5:17 
Orai sem cessar. 

 
15.2. O Senhor Jesus é o mestre da oração. Ele orou sem cessar: 

 

o MARCOS 1:35 
De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou e retirou-se para um lugar deserto e 
ali orava. 

o MARCOS 14:35-41 
E, indo um pouco adiante, caiu por terra, e orava para que, se possível, passasse dele 
essa hora. E dizia: Aba, Pai, tudo é possível para ti: afasta de mim este cálice; porém, 
não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro: 
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Simão, dormes? Não foste capaz de vigiar por uma hora? Vigiai e orai, para não entrar 
em tentação: pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E afastando-se de novo, 
orava dizendo a mesma coisa. E, ao voltar, de novo encontrou-os dormindo, pois seus 
olhos estavam pesados de sono. E não sabiam que dizer-lhe. E, vindo pela terceira vez, 
disse-lhes: Dormi agora, e repousai. Basta; A hora chegou. Eis que o Filho do homem é 
entregue às mãos dos pecadores. 

o JOÃO 17:1-26 
Pai, chegou a hora: glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique, e que pelo poder 
que deste sobre toda carne, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste! Ora, a vida 
eterna é esta: Que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, 
Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E 
agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o 
mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus 
e os deste a mim e eles guardaram tua palavra. Agora reconheceram que tudo quanto 
me deste vem de ti, porque as palavras que me deste eu as dei a eles, e eles as 
acolheram e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti e creram que me 
enviaste. Por eles eu rogo; não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são 
teus, e tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu, e neles sou glorificado. Já não 
estou no mundo; mas eles permanecem no mundo e eu volto a ti. Pai, Santo, guarda-os 
em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, 
guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se 
perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir-se a Escritura. Agora, porém, vou para 
junto de ti e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Eu lhes 
dei tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do 
mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são 
do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na Verdade; Tua Palavra é 
Verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E, por eles, a 
mim mesmo me santifico para que sejam santificados na Verdade. Não rogo somente por 
eles, mas pelos que, por meio de Sua Palavra, crerão em mim: A fim de que todos sejam 
um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo 
creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a gloria que me destes para que sejam um como 
nós somos um: eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o 
mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, aqueles que 
me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem 
minha glória, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, 
o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes reconheceram que tu me enviaste. 
Eu lhes dei a conhecer o teu Nome e lhes darei a conhece-lo, a fim de que o amor com 
que me amaste esteja neles e eu neles. 

15.3. Jesus levou os discípulos a oração e descreveu parábolas acerca da oração:  
 
o MATEUS 6:9-13 

Portanto, orai desta maneira: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, 
venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como no céu. O pão nosso de cada 
dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos 
nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. 

o LUCAS 11:1-13 
Estando em certo lugar, orando, ao terminar um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, 
ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes; Quando 
orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; o pão nosso cotidiano 
dá-nos a cada dia; perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos 
nossos devedores; e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda: Quem dentre 
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vós, se tiver um amigo e for procura-lo no meio da noite, dizendo: Meu amigo, empresta-
me três pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe 
oferecer, e ele responder de dentro: Não me importunes; a porta já está fechada, e meus 
filhos e eu estamos na cama, não posso me levantar para dá-los a ti; digo-vos, mesmo 
que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua 
insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisa. Também eu vos digo: Pedi e vos será 
dado; buscai e achareis; batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe; e o que 
busca acha; e o que bate, se abrirá. Quem de vós sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, 
em vez do peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um 
escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto 
mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. 

o LUCAS 18:1-8 
Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais 
esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração 
para com os homens. Nessa mesma cidade, existia uma viúva que vinha a ele, dizendo: 
Faz-me justiça contra o meu adversário! Durante muito tempo ele se recusou. Depois 
pensou consigo mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, 
já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim 
esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não 
faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os façam esperar? 
Digo vós que lhes fará justiça muito em breve. Mas, quando o Filho do homem voltar, 
encontrará a Fé sobre a Terra? 

15.4. O povo de DEUS deve orar ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo, nosso 
mediador e Sumo Sacerdote: 
 

o JOÃO 14:13 
E o que pedirdes em meu nome, eu o farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 
 

o EFÉSIOS 5:20 
Sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.  

o COLOSSENSES 3:17 
E tudo o que fizerdes de palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por ele 
dando graças a Deus, o Pai. 

o 1 TIMÓTEO 2:5 
Pois, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo 
Jesus.  

o HEBREUS 9:24 
Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, réplica do verdadeiro, e sim no 
próprio céu, a fim de comparecer, agora, diante da face de Deus a nosso favor. 
 

o 1 JOÃO 2:1-2 
Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis; mas, se alguém pecar, temos 
como advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a vítima de expiação pelos 
nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 

15.5. O jejum deve ser praticado de forma espontânea individual ou coletivamente: 
  

o JOEL 2:12  
Agora, portanto – oráculo de Yahweh – retornai a mim de todo vosso coração, com jejum, 
com lágrimas e gritos de luto. 
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o LUCAS 2:37 

Ficou viúva e chegou aos oitenta e quatro anos. Não deixava o templo, servindo a Deus 
dia e noite com jejuns e orações. 

o ATOS 13:2 
Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: 
Separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra à qual os destinei. 

o ATOS 14:23 
Em cada igreja designaram anciãos e, depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos 
ao Senhor, em quem tinham crido. 

o 2 CORÍNTIOS 6:5 
Nos açoites, nas prisões, nas desordens, nas fadigas, nas vigílias, nos jejuns. 

o 2 CORÍNTIOS 11:27 
Mais ainda: fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, 
frio e nudez. 

 

16. UNÇÃO DOS ENFERMOS 
 

16.1. A Bíblia recomenda aos enfermos fisicamente e/ou espiritualmente a chamar os 
presbíteros da Igreja para orar e o ungir com óleo, a fim de alcançar o perdão dos 
pecados e cura divina: 

 
o TIAGO 5:14-20 

Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem 
sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o 
Senhor o porá de pé; e se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Confessai, 
pois, uns aos outros, vossos pecados, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. 
A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias que era homem semelhante 
a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 
três anos e seis meses. Em seguida, tornou a orar e o céu deu sua chuva e a terra voltou 
a produzir seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e outro o 
reconduzir, saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará sua alma 
da morte e cobrirá uma multidão de pecados. 

o MARCOS 6:13-16 
E expulsavam muitos demônios, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. O rei 
Herodes ouviu falar dele. Com efeito, seu nome se tornara célebre, e diziam: João Batista 
foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam: 
É Elias. E outros ainda: É um profeta como os outros profetas. Herodes, ouvindo essas 
coisas, dizia: É João, que eu mandei decapitar, que ressuscitou. 

 

17. ALMA E ESPÍRITO 
 
17.1. O termo alma, em hebreu “nêfesh”, em latim “anima” refere-se tanto ao ser 

humano, bem como aos animais: 
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o GÊNESIS 1:20-21 
Disse Deus: Fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos e que as aves voem acima 
da terra, sob o firmamento do céu, e assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do 
mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo sua espécie, 
e as aves aladas segundo sua espécie, e Deus viu que isso era bom. 

o GÊNESIS 2:7 
Então, Yahweh Deus modelou o homem com argila do solo, insuflou em suas narinas um 
hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. 

o JÓ 27:3 
Que, enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas. 

o JÓ 33:4 
O Espírito de Deus me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida.  

17.2. O Espírito é tão somente o fôlego de vida (ar ou oxigênio) presente tanto nos 
homens como nos animais. Sem fôlego, toda criatura morre:  
 

o GÊNESIS 7:15; 21-22 
E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de 
Noé na arca. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de 
gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o 
que tinha folego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, 
morreu.  

o ECLESIASTES 3:19-21 
Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, 
e lhes sucede a mesma coisa; como morre um, assim morre o outro; e todos tem o mesmo 
folego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são 
vaidade. Todos vão para um lugar; todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem 
sabe que o folego do homem vai para cima, e que o folego dos animais vai para baixo da 
terra? 

o ECLESIATES 12:7 
E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu.  

 

18. ESTADO DOS MORTOS 
 
18.1. O homem é totalmente mortal. Não cremos na imortalidade da alma. Na morte, 

o homem dorme no pó da terra (hades, sheol ou sepultura). Só em Cristo temos a 
imortalidade: 
 

o SALMOS 115:17 
Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silencio.  

o SALMOS 146:4 
Exalam o Espírito e voltam à terra, e no mesmo dia perecem seus planos. 

o ECLESIASTES 9:5-6 
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, 
nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao 
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esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, e a sua inveja já pereceram, e já não 
tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. 

o 1 CORÍNTIOS 15:51-54 
Eis que vos dou a conhecer um mistério: Nem todos morreremos, mas todos seremos 
transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final; Sim 
a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 
Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este 
ser mortal revista a imortalidade. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido a 
incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido a imortalidade, então cumprir-se-á 
palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. 
 

o JOÃO 5:28 
Não vos admireis com isso: Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros 
ouvirão sua voz. 

o APOCALIPSE 20:5-6 
Os outros mortos, contudo, não votaram à vida até o término dos mil anos. Esta é a 
primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição! Sobre 
estes a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com 
ele reinarão durante mil anos. Só em Cristo temos a imortalidade. 

 

 

19. RESSURREIÇÃO 
 
19.1. A Bíblia fala somente de duas ressurreições em que estão envolvidas Salvação 

e Ressurreição do último dia, respectivamente.  
 
A primeira Ressurreição é somente para os que aceitam a Jesus Cristo, são batizados 
e permanecem firmes na fé. São os chamados eleitos ou escolhidos.  
 

A segunda Ressurreição é para julgamento dos que não fizeram parte dos escolhidos 

e para os ruins, a chamada Ressurreição do Julgamento. Esta Ressurreição é para os 

condenados, para aqueles que rejeitaram o Messias ou não guardaram firmes a 

palavra da verdade. Eles serão julgados segundo as suas obras. Aqueles que não 

fizeram parte dos escolhidos (mas foram bons e justos) e seus nomes estão no livro 

da vida serão ressuscitados. Os nomes daqueles que não se encontrarem no livro da 

vida serão lançados no lago de fogo. 

o JOÃO 5:28-29 
Não vos admireis com isso: vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros 
ouvirão sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que 
fizeram o mal para a ressurreição da condenação. 

o APOCALIPSE 20:4-6 
E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as almas 
daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que 
não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem 
em suas mãos; e viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas, os outros mortos 
não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-
aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem 
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poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 
mil anos.   

o APOCALIPSE 20:11-15 
E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu 
a terra e o céu; e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que 
estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida. E 
os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas 
obras. E deu o mar os mortos que nele havia; e a mote e o inferno deram os mortos que 
neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno 
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado 
escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.  

 

20. RECOMPENSA DOS SANTOS 
 

20.1. Os mortos em Cristo ressurgirão em corpos incorruptíveis e os vivos eleitos 
serão transformados. Todos serão reunidos pelos anjos a encontrar o Senhor Jesus 
nas nuvens, o chamado arrebatamento. Os eleitos e escolhidos participarão de seu 
reino como reis e sacerdotes governando sobre as nações: 

 

o 1 TESSALONICENSES 4:16-17 
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a 
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os 
que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar 
o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.  

o MATEUS 24:31 
Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos 
quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. 

o APOCALIPSE 5:9-10 
Cantando um cântico novo: Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois 
fostes imolado e, por teu sangue, resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, 
povo e nação. Deles fizeste, para nosso Deus, uma realeza de sacerdotes; e eles 
reinarão sobre a terra. 

 

21. CASTIGO DOS ÍMPIOS 
 
21.1. Cremos que DEUS punirá os ímpios no final dos mil anos na Ressurreição final. 

Os pecadores serão julgados por tudo que praticaram segundo as suas obras. 
Posteriormente serão lançados no lago de fogo para a segunda morte, a morte eterna: 

 

o SALMOS 37:9; 20 
Porque os malfeitores serão desarraigados; mas aqueles que esperam no Senhor 
herdarão a terra. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a 
gordura dos cordeiros; desaparecerão, e em fumaça se desfarão.  

o SALMOS 62:12 
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A ti também, Senhor, pertence a misericórdia; pois retribuirás a cada um segundo a sua 
obra.  

o SALMOS 73:3-20 
Porque invejei os arrogantes, vendo a prosperidade dos ímpios. Para eles não existem 
tormentos, sua aparência é sadia e robusta, a fadiga dos mortais não os atinge, não são 
molestados como os outros. Daí a soberba, cingindo-os como colar, a violência, 
envolvendo-os como veste. A maldade lhes brota da gordura, seu coração transborda em 
maus projetos. Caçoam e falam maliciosamente, falam com altivez, oprimindo; contra o 
céu colocam sua boca e sua língua percorre a terra. Por isso meu povo se volta para eles 
e águas em abundância lhes vêm ao encontro. E dizem: Acaso Deus conhece? Existe 
conhecimento do Altíssimo? Eis que os ímpios são assim e, sempre tranquilos, ajuntam 
riquezas. De fato, inutilmente conservei o coração puro, lavando na inocência minhas 
mãos. Sim, sou molestado o dia inteiro, e castigado a cada manhã. Se eu dissesse: 
Falarei assim; eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender 
isto, foi para mim muito doloroso. Até que entre no santuário de Deus; então entendi eu 
o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios; tu os lanças em 
destruição. Como caem na desolação, quase num momento. Ficam totalmente 
consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim ó Senhor, quando 
acordares, desprezarás a aparência deles.  

o SALMOS 104:35 
Que os pecadores desapareçam da terra e os ímpios nunca mais existam. Bendize a 
Yahweh, ó minha alma! 

o ISAÍAS 1:28 
Será a destruição dos ímpios e dos pecadores, todos juntos. Os que abandonam Yahweh 
perecerão. 

o PROVÉRBIOS 2:22 
Os ímpios, porém, serão expulsos da terra, os traidores serão dela varridos. 

o MALAQUIAS 4:1 
Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os soberbos, e todos os 
que cometem impiedade, serão como a palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz 
o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo.  

o APOCALIPSE 20:5; 11-15 
Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos mil anos. Esta é a 
primeira ressurreição. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. 
O céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. Vi então os mortos, 
grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro 
livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que 
está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele jaziam, a morte e o hades 
entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado conforme sua conduta. 
A morte e o hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte: o lago 
de fogo. 

 

22. OS DEZ MANDAMENTOS 
 
22.1. A Lei moral de DEUS, os Dez Mandamentos são perpétuos e devem ser 

observados em sua totalidade nos dias atuais. Do 1º ao 4º mandamento como sinal 
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de submissão e amor a Deus, e do 5º ao 10º como amor ao próximo. A desobediência 
de um, viola todos:  
 

o ÊXODO 20:1-17 
Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo “Eu sou Yahweh teu Deus, que te fez sair 
da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não 
farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos 
céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás 
diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahweh teu Deus, sou um Deus 
zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração 
dos que me odeiam. Mas, que também ajo com amor até a milésima geração para com 
aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o 
nome de Yahweh teu Deus, porque Yahweh não deixará impune aquele que pronunciar 
em vão o seu nome. Lembra-te do dia do sábado, para santifica-lo. Trabalharás durante 
seis dias, e farás toda a tua obra. O sétimo dia, porém, é o sábado de Yahweh teu Deus. 
Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem 
tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em seis 
dias Yahweh fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no sétimo 
dia. Por isso, Yahweh abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, 
para que se prolonguem os teus dias na terra que Yahweh teu Deus te dá. Não matarás. 
Não cometerás adultério. Não roubarás. Não apresentarás um testemunho mentiroso 
contra o teu próximo. Não cobiçaras a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do 
teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, 
nem coisa alguma que pertença a teu próximo. 

o TIAGO 2:8-11 
Assim, se cumpri a lei régia segundo a Escritura. Amarás teu próximo como a ti mesmo, 
agis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e incorreis na 
condenação da lei como transgressores. Com efeito, aquele que guarda a lei, mas 
desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira, pois aquele 
que disse: Não cometerás adultério, também disse: Não matarás.  Portanto, se não 
cometes adultério, mas praticas um homicídio, tornas-te transgressor da lei. 

o 1 CORÍNTIOS 7:19  
A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é. O que vale, é a observância dos 
mandamentos de Deus.  

o MATEUS 22:37-40 
Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e 
de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante 
a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem 
toda a lei e os profetas. 

o 1 JOÃO 2:3-4 
E sabemos que o conhecemos por isto: Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele 
que diz: Eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade 
não está nele.  

o 1 JOÃO 3:4 
Todo o que comete pecado, também comete iniquidade; porque o pecado é a iniquidade. 

 

23. O SÁBADO  
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23.1. É o 4º mandamento da Lei de DEUS. O sábado foi feito para benefício do homem. 

É o dia principal para cultuar e louvar a DEUS. É o sinal dos que o reconhecem como 
o Criador: 

 
o MARCOS 2:27 

Então, lhes dizia: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. 

o GÊNESIS 2:2-3 
Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera e no sétimo dia descansou, depois de toda 
a obra que fizera. Deus Abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois 
de toda a sua obra de criação. 

o ÊXODO 20:8-11 
Lembra-te do dia do sábado para santifica-lo. Trabalharás durante seis dias, e farás toda 
a tua obra. O sétimo dia, porém, é o sábado de Yahweh teu Deus. Não farás nenhum 
trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem 
teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em seis dias Yahweh fez 
o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no sétimo dia. Por isso, 
Yahweh abençoou o dia de sábado e o consagrou. 

o EZEQUIEL 20:20 
Deveis santificar meus sábados, de modo que sejam um sinal entre mim e vós, para que 
se saiba que eu sou Yahweh, vosso Deus. 

o ISAÍAS 56:1-7 
Assim diz Yahweh: Observai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está 
prestes a chegar e minha justiça, a se revelar. Feliz o homem que assim procede, o filho 
de homem que nisto se firma, que guarda o sábado e não o profana, e que guarda sua 
mão de praticar o mal. Não diga o estrangeiro que se entregou a Yahweh: Naturalmente 
Yahweh vai excluir-me do seu povo; nem diga o eunuco: Não há dúvida, eu não passo 
de arvore seca. Pois, assim diz Yahweh aos eunucos que guardem meus sábados e 
optam por aquilo que me é agradável, permanecendo fiéis à minha aliança: Eu lhes darei, 
na minha casa e dentro dos meus muros, monumento e nome mais precioso do que 
teriam como filhos e filhas; dar-lhe-eis um nome eterno, que não será extirpado. Quanto 
aos estrangeiros, ligados a Yahweh para servi-lo, para amar o nome de Yahweh, e tornar-
se servos seus, todos aqueles que observam o sábado sem profana-los, firmemente 
ligados à minha aliança: Trá-lo-ei ao meu monte santo e os cobrirei de alegria na minha 
casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. 
Com efeito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. 

o ISAÍAS 58:13-14 
Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares 
ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo 
os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas 
próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da 
terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó; porque a boca do Senhor o disse.  
 

o LUCAS 4:16; 31 
Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo seu costume, entrou em um dia de sábado 
na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, 
e os ensinava nos sábados.  

o LUCAS 23:54-56 
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Era o dia da preparação, e o sábado começava a luzir. As mulheres, porém, que vieram 
da Galileia com Jesus, haviam seguido a Jose; observaram o túmulo e como o corpo de 
Jesus fora ali depositado. Em seguida, voltaram e prepararam aromas e perfumes. E, no 
sábado, observaram o repouso prescrito. 

o ATOS 16:13 
Quando chegou o sábado, saímos fora da porta, junto à margem do rio, onde parecia-
vos haver um lugar de oração. Sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham 
reunido.  

o ATOS 17:2 
Segundo seu costume, Paulo foi procurá-los. Por três sábados dialogou com eles, 
partindo das Escrituras. 

23.2. Cremos que todos os membros batizados tem o dever de congregar 
regularmente. É transgressão faltar as reuniões dos sábados na congregação: 

 

o LEVÍTICO 23:3 
Seis dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso, santa 
convocação; nenhum trabalho fareis; sábado do Senhor é em todas as vossas 
habitações.  

o HEBREUS 10:25 
Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-
nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.  

 

24. SANTA CEIA - LAVA PÉS 
 

24.1. A Santa Ceia foi instituída pelo Senhor Jesus, juntamente com o lava pés. É 
celebrada anualmente com pão ázimo e vinho, no início do dia catorze do mês de Nisã 
do calendário hebraico à noite: 

 
o LUCAS 22:19-20 

E tomou um pão, deu graças, partiu e deu-o a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é 
dado por vós. Fazei isto em minha memória. E, depois de comer, fez o mesmo com a 
taça, dizendo: Essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. 

o 1 CORÍNTIOS 11:23-26  
Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti: Na noite em que foi 
entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o 
meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a 
ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue; toda 
as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas às vezes, que comeis 
desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 

o JOÃO 13:5-15 
Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los 
com a toalha com que estava cingido. Chega, então, a Simão Pedro que lhe diz: Senhor, 
tu, lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço, não compreendes agora, mas o 
compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Jesus 
respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: 
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Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: Quem 
se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também 
estais puros, mas não todos. Ele sabia, com efeito, quem o entregaria; por isso, disse: 
Nem todos estais puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou a mesa 
e lhes disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis 
bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também 
deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, 
também vós o façais. 

 

25. SINAL DA BESTA 
 
25.1. Cremos que a mensagem do terceiro anjo em Apocalipse consiste em anunciar 

a punição para aqueles que adoraram a besta ou a sua imagem: 
 
o  APOCALIPSE 14:9-11 

E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a sua 

imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da 

ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com 

fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento 

sobe para todo o sempre; e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a 

besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome.  

o APOCALIPSE 13:1-10 
E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e 

dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de 

blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, 

e a sua boca como a de leão; e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande 

poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi 

curada; e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta 

o seu poder; e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá 

batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias; 

e deu-se-lhe poder para agir por quarenta e dois meses. E abriu a sua boca em 

blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que 

habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vence-los; e deu-se-lhe 

poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre 

a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto 

desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, 

em cativeiro irá; se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui 

está a paciência e a fé dos santos.  

o APOCALIPSE 17:7-14 
E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que 

a traz, a qual tem sete cabeças e dez chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de 

subir do abismo, e irá à perdição; e os que habitam na terra (cujos nomes não estão 

escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo) se admirarão, vendo a besta que 

era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças são sete 

montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também sete reis; cinco já caíram, 

e um existe; outro ainda não é vindo; e, quando vier, convém que dure um pouco de 

tempo. E a besta que era e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição. 

E os dez chifres que vieste são dez reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão 
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poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e 

entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o 

Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão os que 

estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis.  

25.2. Cremos que a besta descrita no livro de Apocalipse é o poder religioso somando 
o número 666 de Roma papal: 
 
o APOCALIPSE 13:11-18 

E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro; e 

falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que 

a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E 

faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. 

E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em 

presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta 

que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espirito à imagem 

da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos 

todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, 

ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas 

testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o 

nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem 

entendimento, calcule o número da besta; porque é o número de um homem, e o seu 

número é seiscentos e sessenta e seis.  

25.3. Entendemos que o sinal da besta na testa e na mão significa respectivamente 
acreditar nas doutrinas e fazer as obras oriundas de Roma (catolicismo e 
protestantismo):  
 

o APOCALIPSE 14:8 
E o outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas 

as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação.  

o APOCALIPSE 17:7-18 
E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que 

a traz, a qual tem sete cabeças e dez chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de 

subir do abismo, e irá à perdição; e os que habitam na terra (cujos nomes não estão 

escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo) se admirarão, vendo a besta que 

era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças são sete 

montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também sete reis; cinco já caíram, 

e um existe; outro ainda não é vindo; e, quando vier, convém que dure um pouco de 

tempo. E a besta que era e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição. 

E os dez chifres que vieste são dez reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão 

poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e 

entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o 

Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão os que 

estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis. E disse-me: as águas que vieste, onde se 

assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. E os dez chifres que 

viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão 

a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações, que 

cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até 

que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina 

sobre os reis da terra.  
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25.4. Todos os que aceitarem o verdadeiro evangelho poderão escapar da ira de 
DEUS:  
 

o APOCALIPSE 18:4 
E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante 

dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas.  

 

26. CULTOS, DIAS E FESTAS PAGÃS 
 
26.1. Participar de cultos de orações, louvores a outros deuses é pecado e 

transgressão da lei de DEUS. 
 
o ÊXODO 20:3 

Não terás outros deuses diante de mim.  

26.2. Dias e datas conhecidas como Natal (25 de Dezembro), Ano Novo (véspera e 
primeiro dia do ano), Finados (2 de Novembro), Pascoa e Semana Santa (sexta feira 
santa e ressurreição no dia de domingo), quaresma e outros dias considerados 
santos, não devem ser observados por serem de origem pagã da religião falsa de 
Babilônia: 
 

o JEREMIAS 10:2-4 
Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais 

dos céus; porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos 

são vaidade; pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com 

machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para 

que não se mova.  

o EZEQUIEL 8:13-18     
E disse-me: Ainda tornarás a ver maiores abominações, que estes fazem. E levou-me à 

entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali 

mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Ainda 

tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da 

casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o 

altar, cerca de vinte e cinto homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos 

para o oriente; e eles, virados para o oriente adoravam o sol. Então me disse: Vês isto, 

filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá, do que tais 

abominações, que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me; 

e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor; o meu 

olho não poupará, nem terei piedade; ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, 

contudo não os ouvirei.     

o  DEUTERONÔMIO 7:25 
As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão 

sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles; pois 

abominação é ao Senhor teu Deus.  

o APOCALIPSE 14:9-10 
E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a sua 

imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da 
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ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira; e será atormentado com 

fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.  

o GÁLATAS 1:6-9 
Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou à graça de Cristo 

para outro evangelho. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem 

transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos 

anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, 

como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro 

evangelho além do que já recebestes, seja anátema.  

26.3. O único dia a ser observado e santificado é o Sábado (sétimo dia da criação) e 
uma vez por ano no 14º dia do mês de Nisã, a Santa Ceia do Senhor: 
 
o ÊXODO 20:8-11 

Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás, e farás toda a tua 

obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus; não farás nenhuma obra, nem 

tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal nem 

o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os 

céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou; portanto abençoo 

o Senhor o dia do sábado, e o santificou.  

o 1 CORÍNTIOS 11:23-26 
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em 

que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é 

o meu corpo que é partido por vós; fazei isto em memória de mim. Semelhantemente 

também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no 

meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas 

as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, 

até que venha.  

 

27. CORPO FÍSICO - ALIMENTAÇÃO: O CUIDADO COM O TEMPLO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 

27.1. O corpo do crente é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser cuidado 
com o maior respeito e zelo. Deve-se evitar alimentos imundos, vícios, drogas, 
bebidas alcoólicas, cigarros, e quaisquer outros produtos/danos que tragam prejuízo 
a saúde: 

 

o GÊNESIS 7:1-3; 8-9 
Yahweh disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua família, porque é o único justo que 
vejo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros, tomarás sete 
pares, o macho e sua fêmea; dos animais que não são puros, tomarás um casal, o macho 
e sua fêmea (e também das aves do céu, sete pares, o macho e sua fêmea), para 
perpetuarem a raça sobre toda a terra.  (Dos animais puros e dos animais que não são 
puros, das aves e de tudo o que rasteja sobre o solo, um casal entrou na arca de Noé, 
um macho e uma fêmea, como Deus ordenara a Noé). 

o LEVÍTICO 11:1-23  
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Yahweh falou a Moises e a Aarão, e disse-lhes: Falai aos israelitas e dizei-lhes: Estes 
são os quadrúpedes que podereis comer, dentre todos os animais terrestres: Todo animal 
que tem casco fendido, partido em duas unhas, e que rumina, podereis comê-lo. São as 
seguintes as espécies que não podereis comer, dentre aqueles que ruminam ou que têm 
o casco fendido: Tereis como impuro o camelo porque, embora sendo ruminante, não 
temo casco fendido; tereis como impuro o coelho porque, embora sendo ruminante, não 
tem o casco fendido; tereis como Impuro a lebre porque, embora sendo ruminante, não 
tem o casco fendido; tereis como impuro o porco porque, apesar de ter o casco fendido, 
partido em duas unhas, não rumina. Não comereis da carne deles nem tocareis o seu 
cadáver, e vós os tereis como impuros.  

Dentre tudo aquilo que vive nas águas, podereis comer o seguinte: Tudo o que tem 
barbatanas e escamas e vive na água dos mares e dos rios, podereis comer. Mas tudo o 
que não tem barbatanas e escamas, nos mares ou nos rios, todos os animaizinhos que 
infestam as águas e todos os seres viventes que nela se encontram, tê-los-eis como 
imundos. Serão para vós imundos, não comereis a sua carne de modo algum e 
abominareis os seus cadáveres. Tudo o que vive na água sem ter barbatanas e escamas 
será para vós imundo.  

Dentre as aves, tereis por imundas, e não se comerão, pois que são imundas, as 
seguintes: a águia, e o quebrantosso3, e o xofrango4. E o milhano5, e o abutre segundo a 
sua espécie. Todo o corvo segundo a sua espécie. E o avestruz, e o mocho6, e a gaivota 
e as diferentes espécies de gavião. E o alcatraz, e o corvo marinho, e a coruja. E a gralha, 
e o cisne, e o pelicano. E a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a poupa7, e o 
morcego.  

Todos os insetos alados que caminham sobre quatro pés serão para vós imundos. De 
todos os insetos alados que caminham sobre quatro pés, não podereis comer a não ser 
os seguintes: aqueles que têm patas além dos pés, para saltarem sobre a terra. Dentre 
eles podereis comer os seguintes: a locusta8 segundo a sua espécie, o gafanhoto 
devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo 
a sua espécie. E todos os outros insetos que voam, que tem quatro pés, serão para vós 
uma abominação. 

o LEVÍTICO 11:41-45 
Também todo o réptil, que se arrasta sobre a terra, será abominação; não se comerá. 
Tudo o que anda sobre o ventre, e tudo o que anda sobre quatro pés, ou que tem muitos 
pés, entre todo o réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma 
abominação. Não vos façais abomináveis, por nenhum réptil que se arrasta, nem neles 
vos contamineis, para não serdes imundos por eles. Porque eu sou Yahweh vosso Deus; 
portanto vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo; e não vos 
contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou Yahweh, 
que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos: 
porque eu sou santo.  

o DEUTERONÔMIO 14:3-21 

                                                             
3 Quebrantosso: é um abutre que deixa cair os ossos das suas vítimas contra os rochedos para extrair o tutano. 
4 Xofrango: antiga definição do português arcaico à águia pescadora.  
5 Milhano ou milhafre: Designação comum e extensiva a diferentes aves de rapina diurnas, entre elas o falcão, gavião, etc.   
6 Mocho: o mesmo que coruja-diabo, ave de rapina noturna.  
7 Poupa: pássaro de porte médio comum em Israel que se alimenta de insetos que encontra em terras alagadiças, vales dos 
desertos e sítios pantanosos junto das cidades. Israel nomeou a poupa (Upupa Epops) sua ave nacional em 2008. 
8 Locusta: grande gafanhoto do gênero Locusta, com uma única espécie, largamente conhecido por destruir plantas e plantações, 
conhecido como gafanhoto-do-deserto.  
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Não comerás nada que seja abominável. Eis os animais de que podereis comer: boi, 
carneiro, cabra, cervo, gazela, gamo9, cabrito montês, antílope, órix10 e cabra selvagem. 
Podereis comer também de qualquer animal que tenha casco fendido, a unha fendida 
nos dois cascos, e que rumine. Contudo há ruminantes e animais com casco fendido de 
que não comereis: O camelo, a lebre e o texugo11, que ruminam, mas não têm o casco 
fendido. Esses serão impuros para vós. Quanto ao porco que tem o casco fendido, mas 
não rumina, vós o considerareis impuro. Não comereis de sua carne e nem tocareis em 
seus cadáveres. De tudo quanto vive na água podereis comer o seguinte: De todos os 
que tem barbatanas e escamas podereis comer. Não comereis, porém, de todo o que 
não tiver barbatanas e escamas: Vós o considerareis impuro. Podereis comer de toda 
ave pura. Dentre elas, eis o que não podereis comer: a águia, e o quebrantosso, e o 
xofrango. E o abutre, e o falcão, e o milhafre, segundo a sua espécie. E todo o corvo, 
segundo a sua espécie. E o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião, segundo a sua 
espécie. E o bufo12, e a coruja, e a gralha. E o cisne, e o pelicano, e o corvo marinho. E 
a cegonha, e a garça, segundo a sua espécie, e a poupa, e o morcego. Também todo o 
inseto que voa, vos será imundo; não se comerá. Toda a ave limpa comereis. Não 
comereis nenhum animal morto; ao estrangeiro, que está dentro das tuas portas, o darás 
a comer, ou o venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não 
cozerás o cabrito com leite da sua mãe.   

o ISAÍAS 66:17 
Os que se santificam, e se purificam, nos jardins uns após outros; os que comem carne 
de porco, e a abominação, e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. 

27.2. A Igreja desde o princípio não contaminava seu corpo físico:  
 
o ATOS 10:14-28 

Pedro, porém, replicou: De modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma 
profana e impura. De novo, pela segunda vez, a voz lhe falou: Ao que DEUS purificou, 
não chames tu de profano. Sucedeu isto por três vezes, e logo o objeto foi recolhido ao 
céu. Enquanto Pedro, no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão que tivera, os 
homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à 
porta. Chamaram e se informaram se era ali que se hospedava Simão, cognominado 
Pedro. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito: Alguns 
homens estão aí, à tua procura. Desce, pois, e vai com eles sem hesitação, porque fui eu 
que os enviei. Descendo então Pedro ao encontro desses homens, disse: Aqui me 
tendes; sou eu a quem procurais. Qual o motivo da vossa vinda? E responderam: O 
centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação judaica dá 
bom testemunho, recebeu de um santo anjo o aviso para chamar-te à sua casa, para 
ouvir as palavras que tens a dizer. Convidando-os então a entrar, deu-lhes hospitalidade. 
No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Alguns dos irmãos que eram de Jope 
acompanharam-no. Mais um dia, e entrou em Cesaréia. Cornélio aguardava-o, e havia 
convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, 
Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se a seus pés, adorando-o. Mas Pedro reergueu-
o, dizendo: Levanta-te, pois eu também sou apenas homem. E, falando amigavelmente 
com ele, entrou. Encontrando muitos ali reunidos, assim lhes falou: Bem sabeis que é 
ilícito ao judeu relacionar-se com um estrangeiro ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas 
Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. 

                                                             
9 Gamo: mamífero ruminante com características idênticas ao veado tendo, porém, a cauda comprida.  
10 Órix ou Oryx: gênero de mamíferos bovídeos do mesmo grupo dos antílopes. São animais muito fortes e pesados encontrados 
na África e na Arabia.  
11 Texugo: animais de pernas curtas e atarracados, parente dos gambás e furões.  
12 Bufo- real: comumente conhecida como corujão ou mocho-real.  É a maior espécie de coruja existente na terra chegando a 86 
cm de comprimento e 1,70 a 2,10 metros de envergadura e pode pesar até 5,5 quilos.  
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o ATOS 15:29 
Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne 
sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis e vos guardardes. Bem vos vá.  

o 2 CORÍNTIOS 6:17-18 
Portanto, sai do meio de tal gente, e afastai-vos, diz o Senhor. Não toqueis o que seja 
impuro, e eu vos acolherei. E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, 
diz o Senhor Todo-Poderoso.  
 

o 2 CORÍNTIOS 7:1 
Caríssimos, de posse de tais promessas, purifiquemo-nos de toda mancha da carne e do 
espírito. E levemos a termo a nossa santificação no temor de Deus.  
 

o APOCALIPSE 18:2 
Ele então gritou com voz poderosa: Caiu, caiu Babilônia, a grande e tornou-se morada 
de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de ave imunda 
e odiável. 

27.3. Zelando pela sua aparência, andando com vestes limpas, decentes e discretas: 
 

o 1 CORÍNTIOS 6:19-20 
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espirito Santo, que está em vós e que 
recebestes de Deus e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto 
preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo, e no vosso espirito, 
os quais pertencem a Deus.  

o ROMANOS 6:12-13 
Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas 
paixões; nem entregueis vossos membros, como armas de injustiça, ao pecado; pelo 
contrário, oferecei-vos a Deus como vivos provindos dos mortos e oferecei vossos 
membros como armas de justiça a serviço de Deus. 
 

 

28. GUERRA CARNAL - SERVIÇO DO EXÉRCITO 
 
28.1. Cremos que os servos de DEUS têm por mandamento amar uns aos outros e até 

os próprios inimigos. Devemos orar por eles e trabalhar em prol da sua salvação: 
 
o ÊXODO 20:13 

Não matarás.  

o MATEUS 5:43-46 
Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: 
amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem; desse modo vos tornareis filhos 
do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e 
bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que 
recompensa tendes? Não fazes também os publicanos a mesma coisa? 

o ROMANOS 12:17-21 
A ninguém pagueis o mal com o mal; seja vossa preocupação fazer o que é bom para 

todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos, por quanto de vós 

depende. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está 
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escrito: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu 

inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma 

estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas 

vence o mal com o bem. 

o 2 CORÍNTIOS 10:4-5 
Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm ao serviço de 

Deus, o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo poder 

altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento 

para levá-lo a obedecer a Cristo. 

o EFÉSIOS 6:12 
Pois, o nosso combate é não contra o sangue nem contra a carne, mas contra os 
principados, contra a autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra 
os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. 

28.2. Que devemos buscar a paz com todos: 
 

o HEBREUS 12:14 
Procurai a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 

 

29. VÉU PARA MULHERES 
 
29.1. A mulher deve ter seu cabelo crescido como sinal da sua natureza feminina. Nos 

cultos, para poder orar e profetizar deve usar o véu de tecido não transparente. Com 
isso respeita o homem elevando-se a condição de mesma autoridade, cumprindo a 
determinação divina por causa dos anjos: 
 

o 1 CORÍNTIOS 11:1-16 
Sede meus imitadores, como eu mesmo sou de Cristo. Eu vos louvo por vos recordardes 
de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições tais como vo-las transmitir. 
Quero, porém, que saibais: A origem de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o 
homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ore ou profetize de cabelos 
longos, desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça 
descoberta, desonra a sua cabeça; é o mesmo que ter a cabeça raspada. Se a mulher 
não se cobre, mande cortar os cabelos. Mas, se é vergonhoso para a mulher ter os 
cabelos cortados ou raspados, cubra a cabeça. Quanto ao homem, não deve cobrir a 
cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus; mas a mulher é a glória do homem. 
Pois, o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher, do homem. E o homem não foi 
criado para a mulher, mas a mulher para o homem. É por isso que a mulher deve 
disciplinar seu cabelo, por causa dos anjos. Entretanto, diante do Senhor, a mulher não 
existe sem o homem e o homem não existe sem a mulher. Pois, se a mulher foi tirada do 
homem, o homem nasce pela mulher, e tudo vem de Deus. Julgai vós mesmos: será 
conveniente que a mulher ore a Deus sem estar coberta de véu? A natureza mesma não 
vos ensina que é desonroso para o homem trazer cabelos compridos, ao passo que, para 
a mulher, é glória ter longa cabeleira, porque a cabeleira lhe foi dada como véu? Se, no 
entanto, alguém quiser contestar, não temos este costume, nem tampouco as igrejas de 
Deus. 

 

30. DINHEIRO NA IGREJA 
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30.1. O trabalho da obra de DEUS é sustentado pela contribuição monetária do povo 

de DEUS com ofertas voluntarias. No Antigo Testamento segundo a lei levítica, o 
dizimo (décima parte) era ofertado em produtos da terra. Na Nova Aliança as ofertas 
devem ser realizadas sempre de forma voluntaria, de bom animo e por amor a obra 
de DEUS. Nunca como uma imposição como era feito no ministério da lei levítica.  
 
o GÊNESIS 14:18-20 

Melquisedeque, Rei de Salém, trouxe pão e vinho; e era este sacerdote do Deus 

Altíssimo. Ele pronunciou esta benção: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou 

o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas 

mãos. E Abrão lhe deu o dizimo de tudo. 

o GÊNESIS 28:20-22 
Jacó fez este voto: Se Deus estiver comigo, e me guardar no caminho por onde eu for, 
se me der pão para comer, e roupas para me vestir. E eu em paz tornar à casa de meu 
pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que ergui como estela será casa de Deus, 
e de tudo o que me deres, eu te pagarei fielmente o dízimo. 

o MATEUS 23:23 
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, 
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé; deveis, porém, fazer 
estas coisas, e não omitir aquelas.  

o LUCAS 20:25 
Disse-lhes então: Dai, pois, a Cesar o que é de Cesar, e a Deus o que é de Deus.  

o LUCAS 21:4 
Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja; mas esta, 
da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha.  

o ATOS 2:42-47 
E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas 
orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos 
apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam 
suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, 
perseverando unanimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam 
juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus, e caindo na graça de todo 
o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.  

o ATOS 4:32; 35; 37 
E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa 
alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E 
repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Possuindo uma 
herdade, vendeu-a, e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos.  

o HEBREUS 7:1-12 
Este Melquisedeque é de fato, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo. Ele saiu ao 
encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. 
Foi a ele que Abraão entregou o dizimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, 
rei da justiça; e depois, rei de Salém, o que dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem 
genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho 
de Deus, e permanece Sacerdote eternamente. Vede, pois, a grandeza deste Homem, a 
quem Abraão, o patriarca, entregou o dizimo da melhor parte dos despojos. Ora, os filhos 
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de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto e, 
de seus irmãos, embora sejam, também eles descendentes de Abraão. Aquele, porém, 
embora não figure em suas genealogias, submeteu Abraão ao dízimo, e abençoou o 
portador das promessas. Ora, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. 
Além do mais, os que aqui recebem o dízimo são mortais, ao passo que ali se trata de 
alguém do qual se diz que possui a vida. E por assim dizer, na pessoa de Abraão 
submeteu ao dízimo até mesmo Levi, que recebe o dízimo. Pois, ele ainda estava nos 
rins do seu antepassado quando se deu o encontro com Melquisedeque. Portanto, se a 
perfeição fosse atingida pelo sacerdócio levítico (pois é nele que se apoia a lei dada ao 
povo) que necessidade haveria de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, 
e não segundo a ordem de Arão? Porque, mudado o sacerdócio, necessariamente se 
muda também a lei. 

o 1 CORÍNTIOS 9:7-14 
Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? 
Ou quem apascenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os 
homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: Não 
atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não 
diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito; porque o que lavra deve 
lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. 
Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as 
carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente, 
nós? Mas nós não usamos deste direito; antes suportamos tudo, para não pormos 
impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o 
que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de continuo estão junto ao altar, 
participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, 
que vivam do evangelho.  

o 2 CORÍNTIOS 9:6-7 
Sabei que quem semeia com parcimônia, com parcimônia também colherá, e quem 
semeia com largueza, com largueza, também colherá. Cada um dê como dispôs em seu 
coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. 

o 1 TIMÓTEO 5:18 
Porque diz a escritura: Não ligarás a boca ao boi que debulha. E: Digno é o obreiro do 
seu salário.  

 

31. SAUDAÇÃO CRISTÃ E ÓSCULO SANTO 
 
31.1. A saudação transmite o desejo de Paz, de “Shalom” em hebraico. As saudações 

“Paz seja contigo”, “Paz seja convosco”, “Paz seja nesta casa”, devem ser seguidos 
pela resposta “Amém”. 

 

o JUÍZES 6:23 
Yahweh lhe disse: A Paz esteja contigo. Não temas, não morrerás. 

o JUÍZES 19:20 
Então, disse o ancião: Paz seja contigo; tudo quanto te faltar fique ao meu cargo; tão 
somente não passes a noite na praça.  

o DANIEL 10:19 



 

 

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) |PONTOS DE FÉ 

61  

E disse: Não temas, Homem das predileções! A Paz seja contigo! Toma força e coragem! 
Enquanto ele falava comigo me senti reanimar e disse: Que fale o meu Senhor, pois tu 
me reconfortaste. 

o LUCAS 10:5     
Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: Paz a esta casa.  

o LUCAS 24:36 
Falavam ainda, quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: A Paz esteja 
convosco. 

o JOÃO 20:19,21,26 
Á tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechado as portas onde se 
achavam os discípulos, por medo dos judeus. Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes 
disse: A Paz esteja convosco. Ele lhes disse de novo: A Paz esteja convosco. Como o 
Pai me enviou, também eu vos envio. Oito dias depois, achavam-se os discípulos, de 
novo, dentro da casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se 
no meio deles e disse: A Paz esteja convosco. 

31.2. O ósculo santo, também conhecido por “beijo da paz”, foi uma forma de 
cumprimento criada por Jesus Cristo e também é praticado. O ato consiste em dar 
um beijo na face de outra pessoa, em sinal de fraternidade. Com os lábios cerrados, 
o beijo é descrito como um toque sutil em alguma parte do rosto da pessoa: 

 

o ROMANOS 16:16 
Saudai- vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as Igrejas de Cristo vos saúdam. 

o 1 CORÍNTIOS 16:20 
Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo.  

o 2 CORÍNTIOS 13:12 
Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo.  

o 1 PEDRO 5:14 
Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. A Paz esteja com todos vós que 
estais em Cristo! 

 

32. MORTE DE JESUS NA QUARTA FEIRA 
 
32.1. Jesus morreu na quarta-feira, na metade da semana profética e literal, sendo 

sepultado ao pôr do sol. Esteve no sepulcro 3 dias e 3 noites, conforme sinal de Jonas 
e ressuscitou no final do sábado sétimo dia: 

 

o MATEUS 12:40   
Pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho três dias e três noites, assim 
ficará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. 

o MATEUS 28:1 
A cair da tarde do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra 
Maria vieram ver o sepulcro.  
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 Nota: comparar várias versões em MATEUS 28:1. Se Jesus tivesse morrido na sexta 
feira, ele não poderia ser o Messias pois não perfaria o período de 3 dias e 3 noites predito 
por ele mesmo. 

 

33. CASAMENTO E DIVÓRCIO 
 
33.1. Cremos que o casamento foi instituído por DEUS desde o princípio para que o 

homem e a mulher formem uma família: 
 
o GÊNESIS 2:18-24 

Yahweh DEUS disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe 
corresponda. Yahweh Deus modelou então, do solo, todas as feras selvagens e todas as 
aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria: cada qual devia 
levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves 
do céu e a todas as feras selvagens, mas, para o homem, não encontrou a auxiliar que 
lhe correspondesse. Então, Yahweh Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele 
dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois, da costela 
que tirara do homem, Yahweh Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então, 
o homem exclamou: Esta, sim, é osso de meus ossos e carne de minha carne! Ela será 
chamada ‘mulher’, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua 
mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. 

o GÊNESIS 4:1-2 
O homem conheceu Eva, sua mulher; ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: Adquiri 
um homem com a ajuda de Yahweh. Depois ela deu também à luz Abel, irmão de Caim. 
Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. 

o MATEUS 19:5-6 
E que disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão 
uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus 
uniu, o homem não deve separar. 

33.2. O casal não deve separar-se. Caso isso venha a acontecer, devem seguir o 
conselho bíblico para que fiquem sós ou que venham a se reconciliar: 
 
o 1 CORÍNTIOS 7:10-16 

Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do 

marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido; 

e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: Se algum 

irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma 

mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o 

marido descrente é santificado pela mulher; e a mulher descrente é santificada pelo 

marido; de outra sorte os vossos filhos seriam imundos; mas agora são santos. Mas, se 

o descrente se apartar, aparte-se; porque neste caso o irmão, ou irmã, não está sujeito à 

servidão; mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, de onde sabe, ó mulher, se salvarás 

teu marido? Ou, de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher?  

33.3. A separação ou divorcio só poderá ser feito, caso fique provada a infidelidade 
ou adultério:  
 

o ÊXODO 20:14 
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Não cometerás adultério. 

o MATEUS 5:32 
Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de 
prostituição, faz com que ela adultere; e aquele que se casa com a repudiada comete 
adultério. 

o MATEUS 19:9 
E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher (exceto por motivo de prostituição) 
e desposar outra, comete adultério. 

o ROMANOS 7:1-3 
Ou não sabeis, irmãos (falo a versados em lei) que a lei domina o homem só enquanto 
está vivo? Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive; se o 
marido vier a falecer, ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela 
será chamada adúltera, se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ficará 
livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. 

o MALAQUIAS 2:16 
Porque o Senhor, o Deus de Israel diz que odeia o repudio, e aquele que encobre a 
violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos; portanto guardai-vos em vosso 
espirito, e não sejais desleais.  

O casamento deve ser registrado em Cartório Civil, regulamentando o estado civil dos 

membros do corpo de Cristo perante a sociedade e como testemunho do sagrado 

matrimonio no Senhor: 

 

34. OS 144 MIL 
 
34.1. Os 144 mil já foram selados dentro da Igreja primitiva. Eles são as primícias dos 

primeiros convertidos em Cristo Jesus. Consistiram somente de israelitas naturais da 
época apostólica, sendo 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel:  
 

o APOCALIPSE 7:1-9    
Depois disso, vi quatro anjos, postados nos quatro cantos da terra, segurando os quatro 
ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre 
alguma arvore. Vi também outro anjo que subia do oriente com o selo do Deus vivo. Ele 
gritou em alta voz aos quatro anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e 
ao mar: Não danifiqueis a terra, o mar e as arvores, até que tenhamos marcado a fronte 
dos servos do nosso Deus. Ouvi então, o número dos que tinham sido marcados: Cento 
e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá doze mil 
foram marcados; da tribo de Rúben, doze mil; da tribo de Gad, doze mil; da tribo de Aser; 
doze mil; da tribo de Neftali, doze mil; da tribo de Manasses, doze mil; da tribo de Simeão, 
doze mil; da tribo de Levi, doze mil; da tribo de Issacar, doze mil; da tribo de Zabulon, 
doze mil; da tribo de José, doze mil; da tribo de Benjamim, doze mil foram marcados. 
Depois disso, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as 
nações e tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajados 
com vestes brancas e com palmas na mão.  

o APOCALIPSE 14:1-5 
Tive depois esta visão: Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião com os cento 
e quarenta e quatro mil que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. E 
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ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um fragor de águas e ao ribombo de um 
forte trovão; a voz que eu ouvi era como o som de citaristas tocando suas cítaras. 
Cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro seres vivos e dos anciãos. 
Ninguém podia aprender o cântico, exceto os cento e quarenta e quatro mil que foram 
resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres: são virgens. 
Estes seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os 
homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada 
mentira: são íntegros. 

o TIAGO 1:18 
Por vontade própria ele nos gerou pela palavra de verdade, a fim de sermos como que 
as primícias dentre suas criaturas. 

 

35. PROFECIAS E OS SINAIS DOS TEMPOS 
 

35.1. As profecias bíblicas nos foram dadas para nossa instrução e aviso com relação 
ao futuro. Elas nos demonstram que a humanidade está se dirigindo para o final do 
estado atual das coisas. O apóstolo Pedro diz que as profecias são como “a luz que 
alumia em lugares escuros”:  
 
o 2 PEDRO 1:19 

Temos, também, por mais firme a palavra dos profetas à qual fazeis bem em recorrer 
como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela d’alva em 
nossos corações. 

35.2. Os sinais dos tempos demonstram o estado crítico que estamos vivendo na 
terra nos dias atuais, os quais só podem ser compreendidos através da luz das 
profecias. Jesus Cristo voltará conforme está predito e a grande maioria das pessoas 
estarão despreocupadas quanto aos últimos acontecimentos, como nos dias de Noé:  
 

o LUCAS 17:26-30 
Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. 
Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na 
arca; então veio o dilúvio, que os fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu 
nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no 
dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a 
todos. Será desse modo o dia que o Filho do Homem for revelado. 

o MATEUS 24:36-44 
Daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. 
Como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles 
dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, cansando-se e dando-
se em casamento, até o dia em que Noé entrou na Arca, e não perceberam nada até que 
veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E 
estarão dois homens no campo: um será tomado e o outro deixado. Estarão duas 
mulheres moendo no moinho: uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, 
porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa 
soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse 
arrombada. Por isso, também vós ficai preocupados, porque o Filho do Homem virá numa 
hora que não pensais. 
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o 1 TESSALONICENSES 5:1-7 
No tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado escrever-vos, porque vós 
sabeis, perfeitamente, que o dia do Senhor virá como ladrão noturno. Quando as pessoas 
disserem: paz e segurança, então, lhes sobrevirão repentina destruição, como as dores 
sobre a mulher grávida; e não poderão escapar. Vós, porém, meus irmãos, não andais 
em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão; pois todos vós sois filhos 
da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos, a 
exemplo dos outros; mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quem dorme, dorme de noite; 
quem embriaga, embriaga-se de noite. 

35.3. Em breve, DEUS cumprirá por meio de seu Filho Jesus o mais espetacular 
acontecimento da história: O grande Dia do Senhor, em que Jesus virá como Rei 
sobre toda a terra. O objetivo será estabelecer na terra toda a vontade de DEUS, como 
era no princípio: 
 
o ATOS 17:31 

Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio 
do homem que destinou; e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.  

 

36. A SEGUNDA VINDA DE JESUS CRISTO 
 
36.1. Conforme dezenas de profecias bíblicas, Jesus Cristo voltará a terra de forma 

visível, audível, corporalmente e de forma repentina: 
 

o APOCALIPSE 1:1-7 
Revelação de Jesus Cristo: Deus lha concedeu para que mostrasse aos seus servos as 
coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio do 
seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atestou tudo quanto viu como sendo a 
Palavra de Deus e o Testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras 
desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. João, 
às sete Igrejas que estão na Ásia: a vós graça e paz da parte d’ “Aquele-que-é, Aquele-
que-era e Aquele-que-vem”, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e 
da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o Príncipe dos reis 
da terra. Àquele que nos ama, e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue, e 
fez de nós domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, 
e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra 
baterão no peito por causa dele. Sim. Amém. 

36.2. Ninguém sabe ou poderá saber o dia e a hora da sua vinda. Mas existem fortes 
razões para crermos que este regresso está próximo: 

 

o MATEUS 24:36 
Daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. 

o ATOS 1:11 
E lhes disseram: Homens da Galileia, por que estai aí a olhar para o céu? Este Jesus, 
que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir 
para o céu. 

o 1 TESSALONICENSES 4:13-17 
Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes 
como os outros que não tem esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, 
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assim também os que morreram em Jesus, Deus há de leva-los em sua companhia. Pois 
isto vos declaramos, segundo a Palavra do Senhor: que os vivos, os que ainda estivermos 
aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram, quando o 
Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu. 
Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; em seguida nós, os vivos que 
estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor, 
nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. 

36.3. Os que morreram em Cristo, ressuscitarão em corpos incorruptíveis e os vivos 
eleitos serão transformados. Serão reunidos pelos anjos em um encontro com Cristo 
nas nuvens (arrebatamento) e descerão juntamente com ele em Jerusalém: 
 

o 1 CORÍNTIOS 15:52-54 
Num momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta 
soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque 
convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal 
se revista da imortalidade.  

o 1 TESSALONICENSES 4:13-17 
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que 
não vos entristeçais, como os demais, que não tem esperança. Porque, se cremos que 
Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará 
a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós, os que 
ficarmos vivos par a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o 
mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de 
Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.  

o ZACARIAS 14:4 
Naquele dia, estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está diante de 
Jerusalém, na parte oriental. O monte das Oliveiras se rachará pela metade, e surgirá do 
oriente para o ocidente um enorme vale. Metade do monte se desviará para o norte, e a 
outra para o sul. 

o JUDAS 1:14-15 
A respeito deles profetizou Enoque, o sétimo dos patriarcas a contar de Adão, quando 
disse: Eis que o Senhor veio com a suas santas milícias exercer o julgamento sobre todos 
os homens e arguir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que praticaram e de 
todas as palavras duras que proferiram contra ele os pecadores ímpios. 

 

 

37. REINO MILENAR 
 
37.1. Com a segunda vinda de Jesus Cristo terá início um período de seu reinado de 

mil anos literais: 
 

o APOCALIPSE 20:4-6 
Vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as 
almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra 
de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e nem recebido a 
marca sobre a fronte ou na mão: Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante mil 
anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos mil anos. Esta é 
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a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição! Sobre 
estes a segunda morte não tem poder: Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com 
ele reinarão durante mil anos. 

37.2. Jesus ocupará o trono de Davi em Jerusalém.  
 

o SALMOS 89:2-4; 34-37 
Pois disseste: O amor está edificado para sempre, firmaste a tua verdade no céu. Fiz uma 
aliança com meu eleito, eu jurei ao meu servo Davi: Estabeleci tua descendência para 
sempre, de geração em geração construí um trono para ti.  Mas sem dele retirar meu 
amor, sem desmentir minha verdade. Jamais profanarei minha aliança, nem mudarei o 
que saiu da minha boca; por minha Santidade jurei uma vez: Jamais mentirei a Davi! Sua 
descendência será perpetua, e o seu trono é como o sol à minha frente. 

o LUCAS 1:31-33 
Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de 
Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o 
trono de Davi, seu Pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não 
terá fim. 

o ATOS 2:29-30 
Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda franqueza, a respeito do patriarca Davi: Ele 
morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós até o presente dia. Sendo, 
pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um 
descendente seu tomaria assento em seu trono. 

o APOCALIPSE 3:21   
Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e 
estou sentado com meu Pai em seu trono.  

37.3. Governará toda a terra com os santos na condição de reis e sacerdotes, 
trazendo Paz e Justiça sobre a terra.  
 

o APOCALIPSE 5:9-10 
Cantando um cântico novo: Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste 
imolado e por teu sangue, resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e 
nação. Deles fizeste, para nosso Deus uma realeza de sacerdotes; e eles reinarão sobre 
a terra. 

o ISAÍAS 11:1-10 
Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. 
E repousará sobre ele o Espirito do Senhor, o espirito de sabedoria e de entendimento, o 
espirito de conselho e de fortaleza, o espirito de conhecimento e de temor do Senhor. E 
deleitar-se-á no temor do Senhor. E não jugará segundo a vista dos seus olhos, nem 
repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres, e 
repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, 
e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, 
e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o 
cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um 
menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, 
e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, 
e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano 
algum me todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do 
Senhor, como as águas cobre o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a 
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qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios; e o lugar do seu 
repouso será glorioso.  

 

 

38. O ARMAGEDOM 
 
38.1. O Armagedom será o Juízo de DEUS sobre as nações da terra: 

 
o APOCALIPSE 16:13-16    

E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair três espíritos 
imundos, semelhantes a rãs. São, com efeito, espíritos de demônios: fazem maravilhas 
e vão até aos reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra do grande Dia do Deus 
Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão: Feliz aquele que vigia e conserva suas 
vestes, para não andar nu, e deixar que vejam a sua vergonha. Eles os reuniram então 
no lugar que, em hebraico, se chama Armagedom.  

o 1 TESSALONICENSES 5:1-7 
Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. 
Porque vós mesmos sabeis muito que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois 
que, quando disserem: Há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, 
como as dores de parto aquela que está gravida, e de modo nenhum escaparão. Mas 
vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 
Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das 
trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios. Porque 
os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite.  

o ZACARIAS 12:8-9 
Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém; e o mais fraco dentre eles 
naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor 
diante deles. E acontecerá naquele dia, que procurarei destruir todas as nações que 
vierem contra Jerusalém.  

o ZACARIAS 14:1-4 
Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque 
eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém; e a cidade será tomada, e 
as casas serão saqueadas, e a mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o 
cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá, e 
pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão 
os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente; 
e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá 
um vale muito grande; e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade 
dele para o sul. 

38.2. Os ímpios e suas obras más serão aniquilados, salvando-se o restante de Israel 
e poucos homens dentre as nações. Estes aprenderão a servir ao Senhor e serão 
súditos do reino: 

 
o ISAÍAS 24:6 

Por este motivo a maldição devorou a terra e os seus habitantes recebem o castigo; por 
esse motivo os habitantes da terra foram consumidos: poucos são os que restam. 
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o ZACARIAS 14:16 
Então, acontecerá que todos os sobreviventes de todas as nações que marcharam contra 
Jerusalém subirão, ano após ano, para prostrar-se diante do Rei, o Senhor dos Exércitos, 
e para celebrar a festa dos tabernáculos. 

o MALAQUIAS 4:1-3 
Porque eis que vem o dia, que queima como um forno. Todos os arrogantes e todos 
aquele que praticam a iniquidade serão como palha; o dia que vem os queimará – disse 
Yahweh dos Exércitos – de modo que não lhes restará nem raiz nem ramo. Mas, para 
vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça, que tem a cura em seus raios. Vós 
saireis e saltareis como bezerro de engorda. Pisareis os ímpios, pois eles serão poeira 
da sola de vossos pés, no dia em que eu agir, disse Yahweh dos Exércitos. 

38.3. Com a besta e o falso profeta lançados no lago de fogo, Satanás e suas hostes 
serão aprisionados no abismo para que não enganem os sobreviventes das nações e 
seus descendentes durante o milênio:  
 

o APOCALIPSE 19:19-21  
Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o 
cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o 
qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam 
recebido a marca da besta e adorado a sua imagem: ambos foram lançados vivos no lago 
de fogo, que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca 
do cavaleiro. E as aves todas se fartaram com suas carnes.  

o APOCALIPSE 20:1-3  
Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande 
corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente (que é o diabo, satanás) acorrentou-o 
por mil anos e atirou dentro do abismo, fechando-o e lacrando-o com selo para que não 
seduzisse mais as nações até que os mil anos estivessem terminados. Depois disso, ele 
deverá ser solto por pouco tempo. 

 

39. RESTAURAÇÃO DE ISRAEL 
 
39.1. O povo de Israel está endurecido temporariamente até que se alcance a 

plenitude dos gentios.  
 

o ROMANOS 11:8-10 
Como está escrito: Deus lhes deu espirito de profundo sono, olhos para não verem, e 
ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: Torne-se lhes a sua mesa em 
laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se lhes os olhos para 
não verem, e encurvem-se lhes continuamente as costas. 

39.2. Não devemos nos envolver em suas fabulas e tradições: 
 

o MATEUS 15:7-9 
Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de 
mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de 
mim. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.  

o MARCOS 7:7-9 
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Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. 
Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens; como o lavar 
dos jarros e dos copos; e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: 
Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição.  

o TITO 1:14 
Não dando ouvidos às fabulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se 
desviam da verdade.  

39.3. Somente na vinda do Senhor Jesus seu remanescente se converterá e receberá 
Jesus como o Messias prometido. Israel exercerá um trabalho missionário no milênio 
levando o restante das nações a DEUS, cumprindo finalmente os desígnios divinos 
para o qual foi criada: 
 
o ROMANOS 11:25-27 

Não quero que ignoreis, irmãos, este mistério, para que não vos tenhais na conta de 
sábios: O endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue a plenitude das 
nações, e assim todo Israel será salvo, conforme está escrito: De Sião virá o libertador e 
afastará as impiedades de Jacó, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar 
seus pecados. 

o ZACARIAS 12:10   
Derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo habitante de Jerusalém um Espírito de 
graça e de suplica, e eles olharão para mim a respeito daquele que eles transpassaram, 
Eles o lamentarão como se fosse a lamentação por um filho único. Eles o chorarão como 
se chora sobre o primogênito.  

o ZACARIAS 8:21-23 
E os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: Vamos aplacar a face de Yahweh e 
procurar Yahweh dos Exércitos. Eu também irei. E virão muitos povos e nações 
poderosas procurar Yahweh dos Exércitos em Jerusalém e aplacar a face de 
Yahweh.  Assim disse Yahweh dos Exércitos. Naqueles dias, dez homens de todas as 
línguas das nações agarrarão um judeu pelas vestes, dizendo: Nós iremos contigo, 
porque ouvimos que Deus está convosco. 

 

40. JUÍZO FINAL - NOVOS CÉUS E NOVA TERRA 
 
40.1. Ao final dos mil anos de paz, Satanás será solto por um pouco de tempo para 

provar os habitantes da terra: 
 

o APOCALIPSE 20:7-8 
Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para 
seduzir as nações dos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, reunindo-as para o 
combate; seu número é como a areia do mar.  

40.2. Satanás será destruído juntamente com os que o seguirem, ao cercarem a 
cidade de Jerusalém onde Cristo está assentado como Rei: 

 
o APOCALIPSE 20:9-10 

Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade 
amada; mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os seduzira foi então, 
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lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. E 
serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos.  

40.3. Haverá a segunda Ressurreição (a dos ímpios) que serão julgados e destruídos. 
A morte e o hades (inferno ou sepultura) serão lançados no lago de fogo juntamente 
com Satanás e os seus.  
 
o APOCALIPSE 20:11-15 

E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu 
a terra e o céu; e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que 
estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o a vida. E 
os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas 
obras. E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que 
neles havia; e foram jugados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno 
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado 
escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.  

40.4. A terra, livre de todos os inimigos, estará totalmente renovada. Haverá novos 
céus e nova terra. Então, descerá dos céus a Nova Jerusalém e DEUS será tudo em 
todos: 
 

o APOCALIPSE 21:1-7 
E vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o 
mar já não existe. Vi também, descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma 
Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi 
uma voz forte que, do trono, dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com 
eles; Eles serão o seu povo, e Ele, Deus-com-eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda 
lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor 
haverá mais. Sim! As coisas antigas se foram! O que está sentado no trono declarou 
então: Eis que eu faço novas todas as coisas. E continuou: Escreve, porque estas 
palavras são fieis e verdadeiras. Disse ainda: Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o 
Ômega, o Princípio e o Fim. E a quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte de água 
viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. 

o 1 CORÍNTIOS 15:28 
E, quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se 
submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. 

 

41. O AMOR 
 
41.1. De nada adianta termos doutrinas, dons espirituais, conhecimento, se não 

existir em nós o principal: o Amor. Hierarquia dos carismas: 
 
o 1 CORÍNTIOS 13:1-7    

Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a 
caridade, seria como bronze que soa ou como címbalo que tine. Ainda que tivesse o dom 
da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse 
toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda 
que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às 
chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Caridade não se incha de 
orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, 
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não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo 
desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 

41.2. O verdadeiro Amor, fruto do Espírito é expansivo. Não é mesquinho, confinado, 
circunscrito ou limitado. O Amor tem que ser partilhado para ser completo. O cristão 
tem como dever primeiro amar a DEUS: 
 
o DEUTERONÔMIO 6:5 

Portanto, amarás a Yahweh teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e 
com toda a tua força. 

41.3. Amar a Jesus, Filho de DEUS: 
 

o EFÉSIOS 6:24 
A graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene. 

41.4. E amar a comunidade inteira de seus irmãos cristãos da terra: 
 

o 1 PEDRO 2:17 
Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, tributai honra ao Rei. 

o 1 JOÃO 2:10   
O que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda.  

o 1 JOÃO 4:20 
Se alguém disser: Amo a Deus, mas odeia o seu irmão é um mentiroso: pois quem não 
ama seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. 

41.5. O homem tem que amar a esposa e ela o marido: 
 

o EFÉSIOS 5:25;28;33 
E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. 
Assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres, como a seus próprios 
corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Em resumo, cada um de vós ame 
sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. 

41.6. O Amor deve ser estendido aos filhos: 
 

o TITO 2:4 
Mas sejam capazes de bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendam com 
elas a amar os maridos e os filhos. 

41.7. O amor deve ser estendido a todas as pessoas, até mesmo aos nossos inimigos, 
disse Jesus:  

 

o MATEUS 5:44 
Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem 
aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais 
filhos do vosso Pai que está nos céus.  

o LUCAS 6:28; 35 
Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Amai, pois, a vossos 
inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes e será grande o vosso galardão, 
e sereis filhos do Altíssimo; porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. 
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41.8. A Palavra de DEUS ao comentar sobre os frutos do Espírito, coloca o Amor em 
primeiro da lista: 
 

o GÁLATAS 5:22-23 
Mas o fruto do Espírito é Amor, Alegria, Paz, Longanimidade, Benignidade, Bondade, 
Fidelidade, Mansidão, Autodomínio. Contra estas coisas não existe Lei. 

41.9. Não há lei algum que possa limitar o Amor. Ele pode ser praticado em qualquer 
tempo ou lugar, em qualquer medida em favor daqueles a quem é devido. A única 
dívida que os cristãos deveriam ter uns para com os outros é a do Amor: 
 
o ROMANOS 13:8 

Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a 
Lei. 

41.10. Este Amor de uns para com os outros é um sinal identificador dos verdadeiros 
Cristãos. 
 
o JOÃO 13:35 

Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. 

 

42. MUDANÇAS DOUTRINÁRIAS DA IGREJA DE DEUS 
 
42.1. Reunião ministerial para mudanças doutrinárias: 

 

A Igreja de Deus tem seus pontos de fé aberto para novas revelações Bíblicas que sejam 

perfeitamente embasadas na mesma. Para tal, se faz necessário o proponente estar em 

plena comunhão com a igreja, quando deverá preparar um estudo abalizado e completo da 

proposição a ser analisada. Esta deverá ser enviada a todos os presbíteros da igreja com 6 

(seis) meses de antecedência, antes do próximo concilio ou reunião ministerial oficial. O 

assunto deverá ser analisado por todos os presbíteros e votado em assembleia oficial para 

decidir se o assunto deverá ser questão de debate e análise. Caso seja aprovado como tema 

para análise, deverão ser eleitos presbíteros (comitiva) para o estudo exaustivo e elaboração 

de contraditório a ser apresentado no concílio seguinte. Se o assunto proposto passar em 

todos os requisitos e após debate, for aprovado pela maioria de 2/3 + 1 dos participantes do 

colégio de presbíteros representados na reunião (fazendo necessários 80% do total no 

Brasil), consequentemente a doutrina estudada e aprovada desta maneira passará a ser 

ponto de fé da igreja de Deus. Uma carta com o estudo e todo o processo será levada a cada 

igreja e disponível a todos membros da igreja. 
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Site:  http://igrejadedeus.biz/  Contato: flavioschmidt2018@gmail.com 

Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse: 
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos 

http://igrejadedeus.biz/
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos

