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Primeiro Bloco
Lição 01
MPFA A SEMENTE DA IGREJA PRIMITIVA (1 Parte)

O Começo
O MPFA tem origem na Igreja Primitiva, no dia de Pentecostes que se seguiu à ressurreição de Jesus,
pois foi quando teve começo a vida ativa da Igreja. Após a ascensão de Jesus aos céus. Jesus tinha sido
crucificado, e ressuscitado dos mortos, haviam se passado 50 dias, era o dia de Pentecostes (Uma Festa
do Povo Judeu que comemora a colheita).
Jesus tinha avisado aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que do alto eles
fossem revestidos de poder pelo Espírito Santo. (Atos 1:4) Este revestimento é o batismo com o Espírito
Santo, para que pudessem testemunhar Dele por todos os lugares da terra (Atos 1:8). Ao cumprisse o
dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar quando aconteceu o batismo com o Espírito
Santo. Eram quase 120 irmãos e irmãs. (Atos 1:15) “E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio
dos discípulos (ora a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas).” Estes irmãos foram
cheios do Espírito Santo. (Atos 2:4) “E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar
noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.”

O Primeiro Batismo

Hoje quando o Pr. Valmir e os outros pastores do Ministério batizam nas águas os irmãos eles
estão fazendo o que o Senhor Jesus Cristo ordenou (Mt 28:19-20), estão fazendo o mesmo que os
Apóstolos fizeram no início da igreja em Jerusalém (Atos 2:41) . Naquele dia foram batizado quase três
mil novos irmãos. Irmãos que nunca conhecemos, mas que um dia encontraremos no céu, todos os que
permaneceram firmes seguindo ao Senhor até o último dia de suas vidas. (Apoc. 2:10). Este grande
batismo marcou o início da igreja. Tudo isto aconteceu na cidade de Jerusalém, cumprindo assim as
promessas de Jesus: Promessa de enviar o Espírito Santo; promessa de edificar a sua Igreja. Nosso
ministério (MPFA) nasceu neste dia, nós somos a semente daquele povo, eles são nossos primeiros
irmãos.

Nossos Primeiros Irmãos

Nós não temos o nome de todos os nossos irmãos da primeira igreja do ministério, mas a
Palavra de Deus apresenta o nome de alguns: No primeiro culto o pregador foi o apóstolo Pedro (At: 2:14
). O nome dos apóstolos que estavam naquele primeiro culto eram: Simão (chamado Pedro); Tiago;
João; André; Filipe; Tomé; Bartolomeu; Mateus; Tiago; (Filho de Alfeu); Simão (O
Zelote); Judas (Judas filho de Tiago); Atos 1:13-14). Matias (Escolhido no lugar de
Judas , o Traídor).(Atos 1:26). É muito curioso o fato de entre estes irmãos estarem Maria (Mãe de
Jesus) e seus irmãos. (Atos 1:14). Outros irmãos os quais os nomes não constam somados com estes
eram 120 irmãos (Atos 1:15). Após a descida do Espírito Santo e a mensagem dada por Pedro, quase
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3.000 (três mil novos crentes foram batizados). Neste momento começava a Igreja Cristã Pentecostal. Foi
aproximadamente o ano 33 D.C. no I Século. O Local foi em Jerusalém.

Como Foi a Conversão de Nossos Primeiros Irmãos?

Como é hoje e sempre será estes nossos primeiros irmãos se converteram após ouvirem a
Palavra de Deus (pregada neste dia por quase 120 pessoas e pelo apóstolo Pedro). Em primeiro lugar
aqueles que ouviram a Palavra perguntaram aos apóstolos o que deveriam fazer para aceitarem Jesus
como Salvador (Atos 2:37) Os apóstolos disseram que eles deveriam se Arrependerem de seus
pecados e depois serem batizados para perdão dos pecados. (Atos 2:38) e depois eles iriam receber o
dom do Espírito Santo. Curiosamente notamos que o sinal de que estavam se convertendo foi terem
aceito logo o batismo nas águas.

Os primeiros principios doutrinários e modo de viver de nossos
primeiros irmãos
Os princípios doutrinários da primeira igreja (do I Século) foram os mesmos de nossas igrejas
hoje em dia, para que o aluno tenha uma ideia nosso ministério após ter sido fundado em Piracuruca a 19
anos atrás conservou as doutrinas de nossa igreja primitiva. Os princípios doutrinários foram os
seguintes:
I.
Eles tinham fé em Deus; Atos 2:17.
II.
Tinham fé num Único Salvador e Senhor: Jesus Cristo. Atos 2:36.
III.
Acreditavam na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:32.
IV.
Acreditavam na Salvação pela Graça mediante a fé. (Ef. 2:8-9)
V.
Se reuniam no Domingo (primeiro dia da semana) (1 Co.16:2)+Atos 20:7.
VI.
Viviam em comunhão; (Atos 2:42b)
VII.
Celebravam a Santa Ceia; (Atos 20:7)
VIII.
Viviam em oração; (Atos 2:42d)
IX.
Ajudavam uns aos outros; (Atos 2:44)
X.
Não se misturavam com as coisas e pessoas mundanas. (Atos 2:40)
XI.
Temiam e eram obedientes (Atos 2:43a)
XII.
Criam em milagres e maravilhas (Atos 2:43b)
XIII.
Participavam todos os dias dos cultos no templo. (Atos 2:46a)
XIV.
Faziam cultos de casa em casa (Atos 2:46b).
XV.
Viviam louvando a Deus. (Atos 2:47).
XVI.
Contribuíam com suas ofertas e dízimos para o trabalho do Senhor. (Atos 4:36-37.)
XVII. Eles expulsavam demônios e curavam os enfermos. (Atos 5:16).

Nosso Primeiro Nome

Como nossa Igreja foi chamada no início? O Nome não era Ministério Pentecostal Fé em Ação (o nome
de nosso ministério foi escolhido a vinte anos atrás, em 1991) Nossas Igrejas eram apelidadas de Seita o
Caminho. Atos 24:14. Curioso é que desde o princípio as pessoas falam contra nossa igreja, como hoje
em dia, (muitos falam mal do MPFA). Atos 28:22. Portanto o nosso primeiro apelido foi os da “Seita o
Caminho.” Muitas vezes achamos ruim sermos perseguidos e caluniados, mas foi sempre assim com o
povo de Deus, com os nossos primeiros irmãos e irmãs. (Mt;5:12).
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O significado de nossos nomes:
Ministério Pentecostal Fé em Ação:
Ministério: Uma instituição que serve, funda, e cuida das Igrejas Cristãs Pentecostais.
Pentecostal: Um ministério fundado no dia de Pentecostes, um ministério Pentecostal.
Fé em Ação: Um ministério que tem fé viva, fé operante, fé verdadeira, fé que age.

Igreja Cristã Pentecostal:
Igreja: Uma reunião de cristãos que adoram ao Senhor Jesus Cristo nosso Deus.
Cristã: Uma igreja de Cristo, que serve a Cristo, que pertence a Cristo.
Pentecostal: A igreja que começou no dia de Pentecostes, uma igreja pentecostal.

Conclusão da Primeira Parte de Nossa Maravilhosa
História.

Queridos irmãos, até aqui vimos como nossa Igreja começou, a quase XX séculos, eram dias
difíceis mas o povo de Deus sempre venceu e vencerá. Jesus havia ressuscitado, passou quarenta dias
instruindo nossos irmãos em como deveriam se preparar para a fundação de nossas igrejas e como seria
a descida do Espírito Santo. Tudo aconteceu como Ele disse. Algo também nos chama a atenção: é que
depois de tantos anos passados o Ministério Pentecostal Fé em Ação continua com as mesmas
características de nossos primeiros irmãos, isso prova a nossa origem, prova que somos a continuação
da igreja de Jesus fundada em Jerusalém.
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Lição 02

MPFA SEMENTE DA IGREJA PRIMITIVA (II Parte)

Esta é a segunda lição desta série. Vamos estudar os acontecimentos da primeira igreja, a vida
da igreja e como Deus tem operado poderosamente na igreja.

O PRIMEIRO MILAGRE
Tão logo os primeiros irmãos foram batizados o Senhor Jesus Cristo já estava realizando as maravilhas
no meio do seu povo. Pedro e João subiram ao templo para fazerem as orações. Um homem coxo (desde
o ventre da mãe, isto é, ele nasceu aleijado, este homem ficava pedindo esmolas junto a uma porta
chamada formosa). Quando os apóstolos se aproximaram ele então pediu uma esmola, Pedro disse para
aquele homem olha para nós; o homem pensava que receberia algum dinheiro, mas na verdade, ali na
porta do templo foi pronunciado com fé o nome Poderoso, o Nome de Jesus. Pedro ordenou em Nome de
Jesus que aquele homem levantasse e andasse imediatamente o homem se levantou e começou a dar
glória a Deus. (Atos 3:1-9).
Aplicação: você sabia que em nossas igrejas do MPFA, aleijados são curados e muitos outros milagres
acontecem? Isto prova claramente que somos a semente da Igreja Primitiva. Quando um milagre não
acontece tem algum motivo: falta de fé do doente; não é a vontade de Deus (às vezes Deus nos prova).
O importante é que no MPFA muitos milagres poderosos estão acontecendo.

O PRIMEIRO PROBLEMA COM OUTRAS RELIGIÕES E LIDERES
RELIGIOSOS

Após esse milagre, o apóstolo Pedro fez uma pregação e os líderes religiosos da religião judaica ficaram
irados, chegando até mesmo a prenderem os apóstolos. Após a prisão esses líderes judeus fizeram
muitas ameaças e chegaram a proibir aos irmãos que eles falassem e pregassem em nome de Jesus,
mas o nosso irmão Pedro e os outros deram uma resposta que ficou marcada para sempre: “Vamos
examinar em Atos 4: 15-20. É necessário que se examine quem eram essas pessoas que queriam proibir
os apóstolos de pregarem e ensinarem em nome de Jesus: eles eram: Verifique Atos 4:1: os sacerdotes,
capitão do templo, e os saduceus. Hoje em dia muitos líderes religiosos se levantam contra nós e
nossas igrejas tentando nos impedir de pregar a Palavra e realizar os milagres.
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A PRIMEIRA RESPOSTA DE ORAÇÃO
Nossas igrejas tem sido abençoadas com as orações. Os filhos de Deus se reuniram para buscarem ao
Senhor com a finalidade de libertarem os irmãos que estavam presos nas mãos dos religiosos da época.
Vamos verificar a grande alegria quando os que estavam presos chegaram onde os irmãos estavam
reunidos. Atos 4:23-31. Você sabia que ainda hoje muitas religiões e líderes religiosos travam
verdadeira batalha contra nossas igrejas, pelo fato de sermos pentecostais e acreditarmos no grande
poder de Deus? Você sabia que muitos líderes religiosos e muitos que se dizem crentes falam mal do
pastor Valmir e dos outros pastores, missionários e missionárias, simplesmente pelo fato de acreditarmos
que o Senhor Jesus Cristo pode fazer milagres e maravilhas?

A COMUNHÃO E A BONDADE EM NOSSOS PRIMEIROS IRMÃOS
UM SÓ CORAÇÃO: Os irmãos da primeira Igreja Cristã Pentecostal viviam em obediência e tinham um
mesmo pensamento (era um o coração e a alma) Atos 4:32. Não é que o pensamento era igual, cada um
tinha o seu próprio pensamento, o que quer dizer e que eles agiam em conjunto para o bem da igreja,
faziam tudo para o crescimento da igreja e para que cada crente tivesse o máximo de assistência.
IRMÃOS QUE FORAM EXEMPLOS DE BONDADE: Em nossa primeira igreja muitos irmãos
trabalhavam, lutavam, ajudavam em tudo o que podiam. Mas havia um irmão (que por sinal recebeu um
apelido especial, porque ajudava a todos e tinha desprezado todos os bens dessa vida) seu nome era
Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação. Atos 4:36-37. Ele vendeu tudo o que tinha (uma herdade=
herança, propriedade) e trouxe e entregou aos apóstolos para a obra de Deus.

OS PRIMEIROS DIÁCONOS: Em nossas igrejas do MPFA, de dois em dois anos temos eleição para o
diaconato, são homens e mulheres escolhidos (as) pela Igreja mediante a direção do Espírito Santo.
Assim também aconteceu em nossa primeira igreja. Vamos conhecer um pouco sobre essa história.
Observe o nome dos diáconos escolhidos para a nossa primeira igreja. Atos 6:1-7.
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Lição O3

MPFA SEMENTE DA IGREJA PRIMITIVA (III Parte)
1. O PRIMEIRO MÁRTIR POR CAUSA DO NOME DE JESUS. Nossa história tem períodos de
alegria, sofrimento e tristeza. Estevão era um homem crente, vivia em Jerusalém, segundo consta
em Atos 6:8, este homem se destacou entre os discípulos, (embora não sendo apóstolo) ele se
tornou uma grande bênção, tinha muita fé, e por sua fé no Senhor Jesus Cristo fazia prodígios, e
grandes sinais entre o povo. Havia uma sinagoga com o nome de LIBERTOS, os homens que
pertenciam a esta sinagoga começaram a disputar e discutir com Estevão. Descubra o que
aconteceu (Atos 6:10) peça aos seus alunos que descubram porque estes homens ficaram
irados contra Estevão. Após os alunos responderem, faça outro teste: Qual foi a atitude tomada
por aqueles homens contrários ao nosso irmão Estevão? (Atos 6:11-14.) Deixe que seus alunos
descubram a resposta, que ao todo são três: Que são:
a) Subornaram alguns homens para que falassem mal de Estevão (Atos 6:11); Explique subornar
b) Excitaram o povo, os anciões, e os escribas. (Atos 6:12). Explique o que é excitar.

c) Apresentaram falsas testemunhas contra Estevão. (Atos 6:13) Explique “falsas testemunhas”.
Leve seus alunos a descobrirem no capítulo 6 de Atos, versículo 14 qual foi a falsa
acusação feita contra nosso irmão Estevão. Após eles descobrirem relacione essa
“acusação” com as acusações que o nosso pastor presidente e os outros pastores do MPFA tem
sofrido.
(Nossos opositores nos acusam de querermos mudar os costumes, a maneira de ser das pessoas,
porque eles não entendem que pregamos a santidade).
-

-

Curiosidade: - Como ficou o rosto de nosso irmão Estevão? (Atos 6:15).
- Qual foi a visão que Estevão teve naquele momento? (Atos 7:55-56).
- Quando eles ouviram a pregação de Estevão, o que aconteceu? (Atos 7: 57-60)
- Quem foi o jovem que segurou a roupa dos que matarão Estevão? (Atos 7:58).

2. COMO NOSSO MINISTÉRIO SE ESPALHOU PELO MUNDO?
Assim como no passado, nosso ministério hoje está se espalhando pelo
mundo. Nossa igreja começou em Jerusalém, após alcançar o número de
pouco mais de três mil a igreja tinha parado, e esse não era o plano do
Senhor, porque o Senhor ordenou que a Palavra fosse pregada até os
confins do mundo. Era preciso a igreja avançar. De repente aconteceu o
que nós acabamos de falar a pouco (A morte do primeiro crente), é claro,
os apóstolos foram presos uma noite (como vimos na lição passada),
mas agora era diferente, um irmão da Igreja foi morto por
apedrejamento, isso se tornou grave, Estevão era fiel, um homem de
Deus, um diácono (Atos 6:5). As coisas estavam ficando difíceis, não
havia mais paz em Jerusalém para os crentes. Eles seriam dispersos.
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- UMA GRANDE PERSEGUIÇÃO: Esta grande perseguição está relatada em Atos 8:1. Essa
“grande perseguição”, não durou apenas um dia, mas por 300 anos. Pois desde os dias de
Estevão até a época do Imperador Constantino a igreja de Deus foi perseguida. Mas isso já
havia sido predito (profetizado) por Jesus, Ele disse que: Quando os seus discípulos fossem
perseguidos, que fugissem para outra cidade. Mateus 10:23.
- Todos foram dispersos: Atos 8:1. Esta frase indica que a perseguição foi tão forte que
TODOS foram dispersos, exceto os apóstolos. (os apóstolos ficaram em Jerusalém esperando
que o Espírito Santo lhes preparassem para a obra de divulgação do Evangelho pelo mundo).
Mas os outros crentes, todos tiveram que sair de Jerusalém pelo mundo, o Evangelho começava
a se espalhar. Saulo (que depois se converteu e passou a chamar-se Paulo) foi um dos líderes
dessa perseguição. Veja Atos 8:3.
- Como foi essa Grande Perseguição? Em Atos 8:3 encontramos em poucas palavras o
resumo daquela grande perseguição à nossa primeira igreja.
a) Saulo assolava a igreja: Esse termo “assolava” significa todo o tipo de perseguição,
ninguém podia mais se reunir, não dava mais para pregar em público, nem mesmo dentro das
casas dos crentes havia segurança, instalou-se um terror, um medo, todos precisavam fugir ou
seriam mortos. Os irmãos eram arrastados com suas esposas de dentro de casa, eram levados
à prisão. Saulo era o líder. Essa perseguição era só o começo, pois mais tarde os imperadores
romanos, dentre eles o tirano e cruel Nero, perseguiu, prendeu e matou milhares de crentes no
decorrer dos anos.
b) Os dispersos: Em outras palavras “os que fugiram”, aqueles nossos primeiros irmãos que
fugiram para outros lugares foram movidos pelo Espírito Santo e pregavam a palavra por todos
os lugares. Assim nossas igrejas começaram a se espalhar pelo mundo, foi por meio de uma
grande perseguição que a semente da igreja primitiva chegou até nós.
c) O irmão Filipe. Este irmão era diácono em nossa primeira igreja. (Atos 6:5). Mas ele teve
que fugir, senão morreria, então ele fugiu para Samaria (Atos 8:5).
d) A Nossa Segunda Igreja é fundada. Em Jerusalém foi fundada a primeira igreja, agora a
cidade de Samaria estava sendo privilegia com a pregação da Palavra. (Atos 8:6). Filipe foi o
fundador daquela igreja. Isso também aconteceu em Piracuruca-Pi. O Pastor Valmir fundou a
continuação da Igreja Primitiva em Piracuruca e os outros pastores do MPFA são enviados
através da Obra Missionária do Ministério Pentecostal Fé em Ação, para fundarem outras igrejas
pelo Brasil e no futuro pelo mundo.

O POVO MAIS FELIZ ESTÁ CRESCENDO.


Nós das Igrejas Cristãs Pentecostais do Ministério Pentecostal Fé em Ação, somos
conhecidos como o povo mais feliz da terra. Quando Filipe começou a pregar o
Evangelho em Samaria, muitas pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Grandes
multidões corriam em direção à Filipe para ouvir o Evangelho, os demônios eram
expulsos, paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade.
(Atos 8:6-8). O Povo mais feliz da terra chegou.
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UM MÁGICO É DESMASCARADO.
Em Atos 8:9 nos é relatado que quando o irmão Filipe (que havia fugido da perseguição
para Samaria) fundou nossa igreja naquela cidade, apareceu ali um homem, seu nome
é Simão (Atos 8:9). Ele dizia que tinha muito poder, fazia toda sorte de arte mágica e
com esses truques do Diabo ele conseguiu enganar muitas pessoas naquela cidade.
Mas quando Filipe pregou o Evangelho, todos os que ouviram se converteram e até
esse mágico fez uma “decisão”. (Atos 8:13). Mas ele era um enganador e se converteu
de mentirinha, queria era ter o poder do Espírito Santo. Ele pensava que poderia
enganar a obra de Deus e se passar por crente.
Pedro e João visitam nossa segunda igreja e oram pelos irmãos para que eles recebessem o
Espírito Santo. Atos 8:14-17. Quando os apóstolos oraram pelos irmãos em Samaria eles receberam o
Espírito Santo, isso foi feito com a imposição de mãos, do mesmo jeito que é feito aqui no Ministério pelo
Pastor Valmir e pelos outros pastores e missionários. (Atos 8:17).
SIMÃO QUER O PODER DO ESPÍRITO POR MEIOS ERRADOS:
Atos 8:17-18, o falso crente Simão (o mágico) oferece dinheiro aos apóstolos para conseguir o poder do
Espírito Santo. Imediatamente o apóstolo Pedro o amaldiçoou e este Simão ficou com muito medo,
chegando ao ponto de pedir oração pelo que ele tinha dito, (Atos 8:19-24). Ainda hoje muitas igrejas e
religiões querem o poder do Espírito Santo por meios errados, sem se submeterem ao que diz a Palavra
de Deus. As Igrejas do MPFA tem a Bíblia (66 livros) como única regra de fé e prática, recebemos o
Batismo com o Espírito Santo de acordo com o que diz a Bíblia e os dons são nos dado de graça.

UMA SÓ DOUTRINA - MINISTÉRIO PENTECOSTAL FÉ EM AÇÃO – M.P.F.A.
DE ACORDO COM A CONFISSÃO DE FÉ DO M.P.F.A
PR. VALMIR RODRIGUES DE ALENCAR
_____________________________________________________________________________

Lição 04
A BÍBLIA SAGRADA
A PALAVRA DE DEUS
A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, ela foi escrita por quarenta pessoas diferentes a Bíblia tem sessenta e
seis livros trinta e nove livros no Antigo Testamento e vinte e sete livros no Novo Testamento e todos eles
formam um só livro, a Bíblia, ela foi escrita num período de mil e seiscentos nos.

O TEMA CENTRAL DA BIBLIA
O tema central da Bíblia Sagrada é o Senhor Jesus Cristo. Desde o princípio a Bíblia fala dEle. Toda a Escritura
está cheia de referências ao Senhor Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, há uma revelação clara do papel do Filho
de Deus, na história da criação, da redenção e da consumação de todas as coisas. Cristo se constitui portanto,
na base de toda a mensagem Bíblica, de toda profecia, tipos e parábolas. Jesus, é o centro de todo propósito
divino. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento falam dEle. Lucas 24:27 - E, começando por
Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.

A TRADUÇÃO
Não devemos aceitar traduções modernas ou em linguagem diferente daquela traduzida dos textos originais sob
o pretexto de facilitar a sua leitura, pois quem auxilia a compreensão das Escrituras é o Espírito Santo. Usamos
a tradução de João Ferreira de Almeida a versão mais fiel possível aos textos originais, “Massorético”, no
Antigo Testamento e, “Textus Receptus”, no Novo Testamento, pois esses dois textos, foram os usados pelos
reformadores a partir do século XVI. Na Bíblia Sagrada tem os pensamentos que Deus tinha por fim nos revelar.
A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática cristã, 2Ti 3:16 - Toda a Escritura é divinamente
inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça. Nas
Igrejas Cristãs Pentecostal usamos a tradução ALMEIDA CORRIGIDA FIEL, ACF.

O LIVRO VERDADEIRO
Tudo o que nela está escrito é a verdade, Sl. 119:160 - A tua palavra é a verdade desde o princípio, e
cada um dos teus juízos dura para sempre. O Deus verdadeiro DT 32:4. -Ele é a Rocha, cuja obra é
perfeita, porque todos os seus caminhos justos são; Deus é a verdade, e não há nele injustiça;
justo e reto é. Este Deus não nos daria uma palavra que não fosse a verdade. Sal 119:160 - A tua palavra
é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre.
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A INSPIRAÇÃO DA BÍBLIA
Ela foi inspirada por Deus aos seus servos de várias épocas. 2Ti 3:16 - Toda a Escritura é divinamente
inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A
inspiração da Bíblia foi verbal plenária, todas as partes da Bíblia Sagrada foram igualmente inspiradas; mas os
escritores não funcionaram quais maquinas inconscientes, mas houve cooperação vital entre eles e o Espírito
Santo que os capacitava de modo que a Bíblia embora sendo escrita no vocabulário e com as palavras dos
escritores ela é totalmente inspirada pelo Espírito de Deus. 2Pe 1:21 - Porque a profecia nunca foi
produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados
pelo Espírito Santo. Os homens escreveram a Bíblia sob uma influência tão poderosa do Espírito Santo que

ela é a Palavra de Deus.
A UNIDADE DA BÍBLIA
A unidade da Palavra de Deus é um grande milagre. Os homens santos quando a estavam escrevendo, tinham
formação diferente, moravam em lugares diferentes, vivendo em períodos diferentes, em circunstâncias
diferentes, porém cada um deles escrevia uma parte de um grande milagre, a Bíblia. Uma passagem combina
com outra, um assunto encontra a resposta em outro, tudo escrito de modo tão maravilhoso que cada peça se
encaixa perfeitamente em outra peça.
A Palavra de Deus não se contradiz. Quando uma passagem da Bíblia parece contraditória é só verificar o
contexto e encontraremos a resposta. Os Evangelhos não se contradizem, pois um completa o outro.
A BÍBLIA NÃO PODE SER MODIFICADA, AUMENTADA OU SUBTRAÍDA
A Palavra de Deus não precisa ser reescrita ou modificada. O Senhor Jesus Cristo é a revelação final de Deus.
Hb. 1:1 - HAVENDO Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais,
pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Se alguém subtrair alguma passagem

da Bíblia Sagrada ou tentar aumentar o seu conteúdo estará cometendo um grande erro. Ap 22:18 - Porque
eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes
acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ap
22:19. - E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do
livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Nem sonhos, nem visões,
nem profecias que altere ou subtraia a Bíblia Sagrada deverão ser aceitos. Deus já nos revelou o que devíamos saber.

A BÍBLIA É A ULTIMA REVELAÇÃO DE DEUS
Nenhum outro livro ou qualquer escrita poderá tomar o seu lugar ou servir de auxilio a ela. Nenhuma revelação
apresentada por homens ou mulheres poderá alterar ou completar o seu conteúdo, não existe uma nova
revelação, nem hoje e nem no futuro. Hb.4:12 - Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais
penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do
espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do
coração. Não aceitaremos nenhuma outra Escritura, ainda que um anjo viesse do céu, jamais poderíamos
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aceitar: Gal 1:8 - Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho
além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.

A VERDADE A RESPEITO DO SENHOR JESUS CRISTO ESTÁ NA BÍBLIA SAGRADA
A Bíblia Sagra é o único livro que tem a verdade acerca do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo quem disse: Joa
5:39 - Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de
mim testificam.

A BÍBLIA SAGRADA INTERPREATA A BÍBLIA SAGRADA
A Bíblia Sagrada interpreta a Bíblia Sagrada, quando interpretamos um texto devemos sempre levar em
consideração o seu contexto e nunca interpretá-lo isoladamente. Em toda a decisão teológica ou doutrinária a
Bíblia Sagrada é a autoridade final. A Bíblia Sagrada não tem erros, sua inerrância é comprovada porque Deus é
verdadeiro. Jo 17:3 - E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Rm.3:4- De maneira nenhuma; sempre seja Deus verdadeiro,
e todo o homem mentiroso; como está escrito: Para que sejas justificado em tuas palavras, E
venças quando fores julgado.

A BÍBLIA É O LIVRO VIVO
A Bíblia Sagrada é viva, não é um livro como os outros. I Pedro 1:23 - Sendo de novo gerados, não de
semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para
sempre.

A BÍBLIA PERMANECERÁ PARA SEMPRE
Apesar de inúmeras tentativas de homes e governos tentando destruí-la a Palavra de Deus permanecerá para
sempre. Sal 119:160 - A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos
dura para sempre. 1Pe 1:25 - Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a
palavra que entre vós foi evangelizada.

A BÍBLIA SAGRADA É INFALÍVEL
A Bíblia é infalível em todo o seu conteúdo. Ela é infalível quanto à história, pois ela relata com veracidade a
história de muitas nações e povos. Ela é infalível quanto as profecias pois todas elas tem se cumprido ou estão
se cumprindo. Infalível quanto a ciência, pois a verdadeira ciência tem sido uma autenticadora das verdades
bíblicas. Apesar de a falsa ciência tentar deturpar-la. 1Ti 6:20 - Ó Timóteo, guarda o depósito que te
foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente
chamada ciência. A Bíblia revela o Senhor Jesus Cristo, e nEle estão escondidos todos os tesouros da

ciência. Cl.2:3 -Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por esta
razão a Palavra de Deus confirma a legitima ciência trazendo em seu conteúdo as grandes afirmações
científicas.
A Bíblia Sagrada é infalível quanto ao futuro. Muitos tentam desvendar o futuro, mas para o povo de Deus o
futuro já está revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. Isaias 46:10 - Que anuncio o fim desde o
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princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam; que digo: O meu conselho
será firme, e farei toda a minha vontade. Através da Bíblia o cristão sabe o futuro em todas as áreas.

Nenhuma tecnologia, novas descobertas, avanço cientifico, ou qualquer outra coisa tem autoridade para nos
fornecer conhecimento sobre o futuro além da Bíblia Sagrada.
A BÍBLIA SAGRADA É ATUAL
A Palavra de Deus é sempre atual. Sua infalibilidade é uma prova da inspiração divina da Bíblia. Deus é o seu
autor. O Senhor Deus em sua presciência nos deixou a Bíblia Sagrada de modo que ela abrange o passado, o
presente e o futuro. As necessidades do homem tem sido as mesmas desde o inicio de sua existência de modo
que a Bíblia Sagrada tem uma mensagem atual para todas as gerações. A Bíblia Sagrada é eficaz na sua
mensagem e no seu poder. Ela tem as respostas e a solução para tudo o que precisamos saber.
Fim do primeiro bloco

