No que se baseia a nossa Fé:

I - Cremos em um único Deus, Onisciente, Onipotente e Onipresente, que nos criou, assim
como a todas as criaturas e todo o universo, e que sustenta nosso corpo com todos os seus
membros e nosso espírito com todas as suas faculdades; poderoso para prover o alimento
diário e tudo o que é necessário para a vida; poderoso para nos amparar, proteger e guardar
de todo o mal; e tudo isso o faz sem qualquer mérito de nossa parte, mas por Sua pura
bondade e abundante graça.
II - Cremos em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem, único Senhor, único
mediador e único advogado; com Seu poder nos remiu, libertando-nos do pecado, da morte e
do poder do maligno pelo Seu precioso sangue, não havendo, portanto, outro nome debaixo
do céu pelo qual alguém possa invocar ou ser salvo.

III - Cremos no Espírito Santo que nos chamou para o Santo Evangelho, nos santifica, nos
mantém na verdadeira fé e na Sua Igreja que Ele, pelo Seu poder, atrairá os que ainda hão de
ser salvos; é Ele também quem perdoa plenamente os nossos pecados, assim como os de
todos os que crêem; é Ele quem, no ultimo dia, nos ressuscitará dentre os mortos e nos dará,
com todos os fiéis em Cristo, a vida eterna.

IV - Cremos que há uma só santa igreja, não denominacional, composta de todos salvos e fiéis
em todo o mundo, que têm existido desde o início do mundo, ou que irão existir até o seu
final; que o Senhor Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja, governada por Sua palavra e guiada
pelo Espírito Santo.

V - Sustentamos que os ministros da igreja devem ser irrepreensíveis na vida e na doutrina; e
se encontrados diferentemente, sustentamos que devem ser destituídos de suas funções, e
outros devem tomar seu lugar; sustentamos que nenhuma pessoa deve conjecturar tomar esta
honra sobre si mesmo, mas somente aquele que é chamado por Deus; sustentamos que os
deveres destes tais são alimentar o rebanho de Deus, não pelo desejo do lucro, ou como
tendo domínio sobre a herança de Deus, mas como sendo exemplos para o rebanho, em
palavra, conversação, caridade e fé.

VI - Cremos que a ordenança do batismo pela imersão em água deve ser o testemunho visível
e externo do arrependimento; que representa aquilo que, pela virtude da operação invisível de
Deus, está em nosso interior - a saber, a renovação de nossas mentes e a mortificação de
nossos membros através da fé em Jesus Cristo; e por esta ordenança somos recebidos na
santa congregação local, previamente havendo professado e testemunhado por atitudes
nossa fé e mudança de vida.
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VII - Cremos que na ceia, o pão e o vinho - antes, durante e após a consagração - não sofrem
qualquer mudança ou alteração, permanecendo com a mesma essência de seus componentes
materiais, jamais vindo a transubstanciar física ou espiritualmente.

VIII - Cremos que o casamento só poder ser realizado única e exclusivamente entre um
homem e uma mulher conforme instituído por Deus em Sua santa Palavra e toda e qualquer
outra forma de união matrimonial além dessa contraria a vontade soberana do Criador, sendo
por nós, jamais aceita e praticada, excluindo-se qualquer possibilidade de apelação.

IX - Quanto ao livre arbítrio, cremos que, assim como o primeiro homem, criado à imagem e
semelhança de Deus, recebeu liberdade de decisão, tanto para o bem como para mal, pode e
deve da mesma forma atender a voz do Espírito Santo no tocante a sua salvação, conforme se
lê em Hebreus 4:7 onde o texto convida: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso
coração; não aceitamos a doutrina da predestinação isolada da presciência de Deus lida em
Romanos 8:29,30, como uma ação de Sua vontade em salvar alguns e condenar o restante ao
inferno, excluindo a possibilidade de apelação ao amor incondicional revelado na Palavra de
Deus, tal qual é apresentado em João 3:16.

X - Cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, inspirada por Deus, contendo a
soberania da sua vontade que é revelar-se como único Deus e a Jesus Cristo Seu Filho,
enviado na plenitude dos tempos para a salvação de todo aquele que crê, conforme João
12:46; Romanos 1:16; Romanos 10:4; 1 João 5:1.
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