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ARTIGOS DE FÉ DE NIÁGARA FALLS 1927 Alterações 

  Nós cremos na Guia do Espírito Santo e Seus dons, 

o Qual é o "Manto de Justiça", da Igreja de Deus, 

que está em Cristo Jesus (Isaias 61.10) e que deve 

ser bem apreciado pelo povo, de outro modo, Ele 

não mais se manifestaria com Suas especiais 

evidências e, aos poucos, o Seu lugar viria usurpado 

da mente do homem, como tem acontecido no 

passado. Ora, para não falirmos e cairmos desta 

celeste vocação, como aconteceu a outros, devemos 

primeiramente, possuir a verdadeira humildade de 

ânimo, para podermos ser governados pelo Espírito 

de Deus, estando sob o Sangue do Concerto eterno 

e crendo também nas promessas do Senhor. Depois, 

com perseverança, suplicar ao Pai das misericórdias 

para que salve e batize com o Dom do Espírito 

Santo, e continue a dispensar os Seus dons no meio 

de nós, para que essa Obra de Deus seja conservada 

e propagada com tem sido até aqui, porque Ele se 

comprazeu, pela graça de Cristo em nós, conservar-

nos dentro dos termos estabelecidos nas Sagradas 

Escrituras. [1948] 

  Nós cremos também nos mandamentos do Senhor 

Jesus, os quais, por intermédio do Espírito Santo 

nos são dados para seguir a Sua vontade e 

ministramos de graça as coisas espirituais, 

porquanto de graça as temos recebido d'Ele, 

sempre, porém, conservando-nos na prudência, 

provando os espíritos, porque existem as imitações 

satânicas, mas o Espírito Santo as descobre e 

manifesta e as acusa, continuando a cumprir o 

plano de Deus com os fieis ao Senhor Jesus. [1948] 

1 Cremos e aceitamos a inteira Bíblia como infalível 

palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, única 

e perfeita regra de fé e conduta a qual nada se pode 

ajuntar ou tirar, sendo o poder de Deus para a 

salvação de todo o crente. 2 Ped. 1:21; 2 Tim. 

3:16,17; Rom. 1:16. 

Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-La  

como  contendo  a  infalível Palavra de Deus, 

inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é 

a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a Ela 

nada se pode acrescentar ou d'Ela diminuir. É, 

também, o poder de Deus para salvação de todo 

aquele que crê. (II Pedro, 1:21; II  Timóteo, 3:16-

17;  Romanos, 1:16) [1995] 

2 Cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, 

eterno de infinito poder, criador de todas coisas; e 

que em sua unidade há três pessoas distintas: o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo. Ef. 4:6; Mat. 28:19; João  

5:7. 

Nós cremos que há um só Deus vivente e 

verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de 

todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho 

e o Espírito Santo. (Efésios, 4:6; Mateus, 28:19; I 

João, 5:7)”. [2013] 

3 Cremos que o Filho de Deus é a palavra feita carne, 

tomando uma natureza humana no ventre da Virgem 

Maria, sendo assim, verdadeiro homem, duas 

naturezas numa só pessoa: a divina e a humana; por 

isso que é o único Salvador, o qual sofreu a morte, 

não só pela culpa primitiva, como também pelos 

pecados atuais do homem. Lucas 1:27 e 35; João 

1:14;1º Pedro 3:18. 

 

 

 

3. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é 

a Palavra feita carne, havendo assumido uma 

natureza humana no ventre de Maria virgem, 

possuindo Ele, por conseguinte, duas naturezas, a 

divina e a humana; por isso é chamado verdadeiro 

Deus e verdadeiro homem e é o único Salvador, 

pois sofreu a morte pela culpa de todos os 

homens. (Luc 1:27,35; João 1:14; I Pedro 3:18) 
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4 Cremos na existência pessoal do diabo e de seus 

anjos, espíritos malignos, o qual junto com eles será 

punido eternamente no lago de fogo. Mat. 25:41. 

4. Nós cremos na existência pessoal do diabo e de 

seus anjos, maus espíritos que, junto a ele, serão 

punidos no fogo eterno. (Mat. 25:41) 

5 Cremos que a regeneração ou o novo nascimento se 

recebe somente pela fé em Cristo Jesus; o qual foi 

dado por nossas ofensas e ressuscitado por nossa 

justificação. Aqueles que estão em Cristo Jesus 

(lavados com seu sangue) são novas criaturas e têm 

Ele por sabedoria, justiça, santificação e redenção. 

Rom 3:24, 25; 2 Cor. 5:17; 1 Cor. 1:30. 

Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração 

só se recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos 

nossos pecados foi entregue e ressuscitou para 

nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são 

novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por 

Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. 

(Romanos 3:24-25; I Coríntios, 1:30; II Coríntios, 

5:17) [2013] 

6 Cremos no batismo da água com uma só imersão no 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo segundo o 

mandamento do Senhor Jesus. Mat. 28:18,19. 

Nós cremos no batismo na água, com uma só 

imersão, em Nome de Jesus Cristo (Atos, 2:38) e 

em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

(Mateus, 28:18-19) [1960s] 

7 Cremos no batismo do Espírito Santo como 

experiência que se recebe depois da salvação com o 

sinal de falar novas línguas como o Espírito dá de 

razoar. Atos 2:4; 10:45-47 19:6. 

Nós cremos no batismo do  Espírito  Santo,  com  

evidência  de  novas  línguas, conforme o Espírito 

Santo concede que se fale. (Atos, 2:4; 10:45-47; 

19:6) [1960s] 

8 Cremos que na santa ceia o corpo de Cristo é dado, 

recebido, comido em um modo celeste e espiritual. É 

que esse meio pelo qual é recebido e comido é a fé. 

Luc. 22:19; 1 Cor. 11:24. 

Nós cremos na Santa Ceia. Jesus Cristo, na noite 

em que foi traído, tomando o pão e havendo dado 

graças, partiu-o e deu-o aos discípulos, dizendo: 

"Isto é o meu corpo, que por vós é dado; fazei isto 

em memória de mim". Semelhantemente tomou o 

cálice, depois da ceia, dizendo: "Este cálice é o 

Novo Testamento no meu sangue, que é derramado 

por vós".  (Lucas, 22:19-20; I Coríntios, 11:24-25) 

[1932] 

9 Cremos que é necessário de abster-se das coisas 

sacrificadas aos ídolos, do sangue, das coisas 

sufocadas, e da fornicação, como foi decretado pelo 

Espírito Santo na Assembleia geral tida em 

Jerusalém, segundo Atos 15:28,29; 16:4; 21:25. 

Nós cremos na necessidade de nos abster das coisas 

sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne 

sufocada e da fornicação, conforme mostrou o 

Espírito Santo na assembléia de Jerusalém. (Atos 

15:28,29; 16:4; 21:25) 

10 Cremos que Jesus Cristo portou sobre si todas nossas 

enfermidades, e assim obedecemos ao mandamento: 

Está algum de vós enfermo?  Chame os anciãos da 

igreja, orando sobre ele, ungindo-o com óleo, no 

nome do Senhor e a oração da fé salvará o doente e o 

Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, 

esse será remido. Mat. 8:17; Tiago. 5:14. 

Nós cremos que Jesus Cristo tomou sobre Si as 

nossas enfermidades. "Está alguém entre vós 

doente? Chame os presbíteros da Igreja, e orem 

sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do 

Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o 

Senhor o levantará; e se houver cometido pecados, 

ser-lhe-ão perdoados." (Mat. 8:17; Tiago, 5:14,15) 

11 Cremos que o próprio Senhor (antes do milênio) com 

alarido de conforto, com voz de arcanjo e com 

trombeta de Deus descerá do céu. E aqueles que 

estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 

Depois nós os viventes que ficarmos, seremos 

arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos 

ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. 1 

Tess. 4:16,17; Apo. 20:6. 

Nós cremos que o mesmo Senhor (antes do 

milênio) descerá do céu com alarido, 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.  

(I Tess, 4:16,17; Ap. 20:6) 

12 Cremos que haverá a ressurreição corporal de todos 

os mortos, tanto dos justos como dos injustos. E estes 

irão à pena eterna e os justos à vida eterna. Atos 

24:15; Mat. 25:46. 

Nós cremos que haverá a ressurreição corporal dos 

mortos, justos e injustos. Estes irão para o tormento 

eterno, mas os justos para a vida eterna.  

(Atos, 24:15; Mat. 25:46) 

    

 


