
 

 

 

 

DECLARAÇÃO/CONFISSÃO DA FÉ  DA 
MISSÃO PRÓSERTÃO 

A PróSERTÃO tem sua orientação evangélica alinhada com a Bíblia Sagrada. 

1) Reconhecemos o único Deus em sua trindade como Pai, Filho e Espírito Santo. 
2) Cremos que Deus é o autor das Escrituras Sagradas, as quais nos transmitiu por meio 

de homens plenamente movidos pelo Espírito Santo, e que as mesmas são a única 
autoridade infalível da nossa regra de fé e prática. 

3) Cremos que há um só Deus vivo e verdadeiro, que sua existência é sempre eterna e 
em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

4) Cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, filho Unigênito de Deus, na sua 
concepção pelo Espírito Santo, que nasceu da virgem Maria, foi obediente até a morte 
na cruz, ressuscitou corporalmente e está sentado à destra de Deus Pai, e voltará 
visível e pessoalmente em poder e glória para julgar os vivos e os mortos. 

5) Cremos que o Senhor Jesus Cristo é homem perfeito e pleno Deus, unidos 
eternamente em uma pessoa. 

6) Cremos que a salvação é dom gratuito de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, 
concedida a quem se arrepende de seus pecados, e nele crê como Senhor e Salvador 
pessoal, não sendo merecida nem adquirida parcial ou totalmente por qualquer 
virtude ou obra humana. 

7) Cremos na obra regenerativa e santificadora do Espírito Santo, presença viva de Jesus 
Cristo em todos os crentes, e é o selo de nossa redenção. 

8) Cremos na volta eminente do Senhor Jesus Cristo para a ressurreição dos justos e dos 
injustos, o arrebatamento da sua igreja, o juízo final, e a criação de novos céus e terra. 

9) Seguimos Jesus Cristo em sua identificação com o homem integral e cremos que Ele 
supre suas necessidades física e espiritual. 

10) Nós nos entendemos como organização, e individualmente como parte da igreja de 
Jesus Cristo, em sua forma local e global, e queremos cooperar com nossa parte para 
sua promoção. 
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