DOUTRINAS E DISTINTIVAS DA NOVA IGREJA
BATISTA
❖ Cremos que há um só Deus, todo-poderoso, criador de tudo, que se revela em três pessoas
distintas: Pai, Filho e Espírito Santo;
❖ Cremos que Deus criou o mundo em 6 dias conforme a Bíblia afirma;
❖ A Bíblia é a revelação de Deus ao homem, tendo como objetivo principal a salvação, e é a medida de nossa conduta. Cremos que ela
tem as escrituras sagradas, compostas pelos 39 livros do velho testamento e pelos 27 livros do novo testamento, que são inspiradas
por Deus, não sujeitas a falhas e completamente confiáveis, sendo o manual único, final e supremo para a vida dos que agradam a
Deus;
❖ Cremos que a salvação é dada aos que fazem Jesus Senhor de suas vidas, Gratuitamente e unicamente pela graça de Deus. A salvação
não depende de obras, cabendo ao homem apenas crer e entregar a sua vida para Jesus ser o Senhor. Após esta entrega, recebe o
Espírito Santo e a salvação eterna. A salvação é uma decisão de senhorio, ou seja, eu preciso fazer Jesus o Senhor da minha
vida;
❖ Recebemos o Espírito Santo no momento da nossa salvação (novo nascimento) quando nossos pecados são perdoados e nós nos
tornamos filhos de Deus. Cremos que o Espírito Santo mora nos salvos permanentemente, e os santifica, ilumina, consola, ensina e
gera os frutos espirituais. (NÃO SOMOS UMA IGREJA CARISMÁTICA NEM PENTECOSTAL, somos batistas tradicionais
nas doutrinas, mas modernos nos métodos de evangelismo e demais ministérios);
❖ Cremos que Deus criou o homem para amá-lo, mas o pecado separou o homem de Deus. Sendo o amor de Deus persistente, este veio
ao mundo em forma de Jesus (100% humano, 100% Deus), o qual morreu na cruz para pagar a dívida do homem, ressuscitou
provando que tinha o poder sobre a morte e aceita como filhos os que fazem Dele Senhor de suas vidas;
❖ O batismo (imersão) é simbólico da decisão consciente da pessoa de crer e entregar sua vida a Jesus, não necessário para salvação,
mais importante passo de obediência;
❖ O alvo do cristão é crescer na imagem do caráter de Jesus (SANTIFICAÇÃO). Estar cheio do Espírito Santo e controle total do
Espírito nos seus pensamentos e comportamento, para o qual a Bíblia é essencial;
❖ Cada filho de Deus recebe dons ou talentos para servir a Deus e será cobrado no final;
❖ A igreja é geral e local, e cada crente deve se integrar completamente a uma congregação local, servindo, amando, cobrando e sendo
cobrado, para o bom desempenho da sua vida cristã; sendo que não deixar de congregar é uma ordem de Deus.
❖ A ceia do Senhor é ato simbólico, com vinho e pão asmo, aberta aos crentes batizados, mas principalmente com ênfase local. É
momento de avaliação e correção;
❖ A igreja deve praticar a disciplina dos seus membros e lideranças de acordo com os princípios estabelecidos na Bíblia para promover
santidade. A disciplina é restaurativa;
❖ A missão da igreja é primariamente cuidar e amar seus membros e evangelizar os perdidos; outras ações, como as sociais, serão feitas
conforme o nosso propósito permitir ou orientar.
❖ A OBRA DA IGREJA DEVE SER FEITAS POR TODOS. Deus capacita líderes (pastores, professores, administradores) para sua
igreja, e dá autoridade dentro das escrituras para o preparo dos membros para serviços, manutenção de foco, e uso eficiente dos
recursos do corpo local no desempenho da missão;
❖ O governo e estrutura da igreja podem tomar diferentes formas, porém JESUS CRISTO SEMPRE É O CABEÇA, a Bíblia é a
legislação, e a igreja apenas executa. Pastores devem conduzir o rebanho principalmente por exemplo;
❖ O sustento da igreja é através de ofertas voluntárias dos congregados, com relatórios em épocas marcadas e feito com transparência
por uma equipe financeira;
❖ O comando da instituição eclesiástica é feito diante das autoridades por um pastor presidente e uma diretoria bienal, indicada pelo
presidente e eleita em assembleia por maioria.
❖ Jesus voltará no devido tempo, reinará durante mil anos com seus filhos. Em seguida haverá o julgamento da terra quando Satanás e
seus seguidores serão lançados no Lago de Fogo. A terra então será reformada, a Santa Cidade se tornará parte da mesma, e Jesus
viverá ali corporalmente com seus filhos por toda eternidade;
❖ Cremos na imortalidade da alma humana, sendo que após a morte só há dois destinos finais: 1)Punição eterna no lago de fogo,
2)Salvação eterna com Deus;
❖ Sabemos os 10 ESSENCIAIS DA IGREJA, que são:
1) AMAR A DEUS MUITO, MUITO, MUITO- Nossa prioridade absoluta é amar a Deus de todo coração, alma e força;
2) DEDICAÇÃO À PALAVRA DE DEUS- Estudamos coletivamente e individualmentea Palavra de Deus;
3) VIVER A PALAVRA- Aplicamos a teologia na vida cotidiana (O “Evangelho no chinelo”);
4) AMAR UNS AOS OUTROS- Amamos uns aos outros como marca do discípulo de Cristo;
5) CARÁTER ACIMA DE TALENTO- Priorizamos o caráter acima do talento;
6) TRABALHO POR GRUPOS- Trabalhamos através de grupos de diversos tamanhos e funções;
7) FAZER O MELHOR- Zelamos por qualidade nas atividades (Tanto individualmente quanto coletivamente);
8) OLHO NO ALVO- Usamos metodologias relevantes à população alvo;
9) TRILHAR O MELHOR CAMINHO- Escolhemos o melhor caminho, O CAMINHO DO AMOR;
10) SABEMOS OS 6 E'S DO NOSSO PROPÓSITO, que são:
*EVANGELIZAR todas as pessoas de forma clara e apropriada; *ENSINÁ-LAS a tornarem-se como Jesus; *ENTURMÁ-LAS
na Família de Deus para amar e serem amadas; *ENGRENÁ-LAS no serviço ministerial; *ENGRANDECER a Deus em louvor
e obediência e *ESPALHAR essa forma de fazer igreja que Deus nos deu.

