
 

 

 

 

 

 
Declaração Doutrinária – Cremos... 

 
A Faculdade de Educação Teológica do Espírito - FAETESP, professa sua 
Fé Pentecostal alicerçada fundamentalmente no que se segue: 

1. Há um só Deus, poderoso, perfeito, santo e eternamente subsistente em três ( 3 ) pessoas: Pai, 
Filho e Espírito Santo; 

2. As Escrituras Sagradas, compostas do Antigo e Novo Testamentos, são inteiramente inspiradas 
por Deus, infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança em 
quaisquer áreas que venham a se expressar, sendo também a autoridade final e suprema de fé 
e conduta;  

3. Jesus – o Cristo, nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, é o verdadeiro Deus e a vida 
eterna; é o único mediador entre Deus (o Pai) e o homem; somente Ele foi perfeito em 
natureza, ensino e obediência; 

4. Nosso Senhor ressuscitou fisicamente dentre os mortos; ascendeu aos céus, está assentado à 
direita do Pai  e voltará; 

5. O Espírito Santo é o regenerador e santificador dos redimidos; o doador dos dons e frutos 
espirituais; o Consolador permanente e Guia da Igreja; 

6. Em Adão a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Através da queda de Adão, 
a humanidade tornou-se radicalmente corrupta, distanciada de Deus e desintegrada de seu 
coração. A necessidade premente do homem é a restauração de sua comunhão com Deus, a 
qual o homem é incapaz de operar por si mesmo; 

7. Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do 
Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem digno do reino dos céus; 

8. No Perdão dos pecados, na Salvação presente e perfeita e na eterna Justificação da alma 
recebidos gratuitamente pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor; 

9. Na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa mediante a obra expiatória e 
redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do 
Espírito Eterno, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do Poder de Jesus Cristo; 

10. No Batismo bíblico, efetuado por imersão do corpo inteiro uma só vez em águas, em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou Nosso Senhor; 

11. No Batismo bíblico com o  Espírito Santo que nos é dado por Deus mediante a intercessão de 
Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a Sua vontade; 

12. Na atualidade dos Dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação 
conforme a sua soberana vontade; 

13. A tarefa da Igreja é ensinar a todas as nações, fazendo que o Evangelho produza frutos em cada 
aspecto da vida e do pensamento. A missão suprema da Igreja é a Salvação das almas. Deus 
transforma a natureza humana, tornando-se isto então o meio para a redenção da sociedade.  

14. Na Segunda vinda pré-milenar de Cristo em duas fases distintas: a primeira – invisível ao 
mundo, para arrebatar a sua Igreja fiel da terra, antes da grande tribulação; a segunda – visível 
e corporal, com sua Igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante mil (1000) anos; 

15. Que todos os cristãos comparecerão ante ao Tribunal de Cristo para receber a recompensa dos 
seus feitos em favor da causa de Cristo, na terra; 

16. No comparecimento de todos os ímpios desde Caim ao último infiel, mesmo no Milênio 
perante o Juízo Final, onde receberão a devida punição final do Todo-Poderoso; 

17. Na punição eterna que sofrerá Satanás,  seus demônios, a Besta, o falso profeta e todos 
aqueles que rejeitaram  o Filho de Deus durante a sua existência na terra., onde serão enviados 
ao Lago de Fogo e enxofre e serão eternamente separados de Deus. 

18. E na Vida Eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza para os infiéis. 
 

NISSO CREMOS... 


