“EXAMINAI TUDO E RETENDE O BEM”
Quero iniciar este estudo a chamar a atenção do amigo leitor sobre o
seguinte versículo da Bíblia: "Antes santificai a CRISTO, como
Senhor, em vossos corações; e estai sempre preparados para
responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão
da esperança que há em vós". (I Pedro 3: 15).
Dificilmente poderá alguém dar a razão da esperança da qual fala o
Apóstolo se a nossa adoração a DEUS não tem por base "ASSIM DISSE
O SENHOR" que com tanta frequência encontramos na Bíblia. Por essa
razão o Senhor nos admoesta dizendo: "Examinai tudo. Retende o
bem;" (I Tessalonicenses 5:21). E noutro lugar ensina: "Examinai-vos a vós mesmos, se
permaneceis na fé; provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus
Cristo está em vós? Se é que já estais reprovados" (II Coríntios 13:5).
Pode o amigo leitor raciocinar biblicamente a fé que professa? Se não pode, está certo de haver
examinado tudo e retendo o bem? A Bíblia diz: "Amados não creiais em todos os espíritos, mas
provai se os espíritos são de Deus; porque muitos falsos profetas se têm levantado no
mundo" (I João 4:1). É necessário que nos examinemos continuamente a nós mesmos para ver se
estamos ou não na verdadeira fé. Desta forma evitaremos uma desagradável surpresa no dia final,
quando verificarmos tristemente que estivemos seguindo falsos ensinos. Diz a Bíblia que muitos
falsos profetas se têm levantado no mundo.
JESUS disse em certa ocasião: "Toda a planta, que meu Pai celestial não plantou, será
arrancada. Deixai-os: são condutores cegos; ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão
na cova" (Mateus 15:13,14). O Salmista diz: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham
os que a edificam" (Salmo 127:1). Estamos na obrigação de esquadrinhar continuamente as
Escrituras para assegurar-nos de que fazemos parte da casa que o mesmo Senhor edificou. A
escritura diz: "Mas Cristo, como Filho sobre a sua própria casa; a qual casa somos nós, se tão
somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim" (Hebreus 3:6).
CRISTO tem uma casa, que somos nós, mas temos que notar que há uma condição no texto -"SE
TÃO SOMENTE CONSERVARMOS FIRME A CONFIANÇA E A GLÓRIA DA ESPERANÇA
ATÉ AO FIM", Podemos estar certos de pertencemos à Casa do Senhor, se conservarmos até ao fim
a confiança e a glória da esperança.
De onde procede esta confiança? Qual é a base da glória da esperança? A confiança e a esperança
nascem da fé em DEUS. "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova
das coisas que se não vêem". (Hebreus 11:1). "A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de
Deus". (Romanos 10:17). Para poder dar uma resposta concreta àqueles que demandam a razão da
esperança que há em nós, temos de deixar que a Palavra de DEUS governe as nossas práticas
religiosas e inspire a nossa adoração.
Ser membro de uma Igreja porque nossos pais, parentes ou amigos o são também, não é razão
suficiente nem válida em si mesma. Temos de ter autoridade bíblica para todos os actos da nossa
adoração. Quero dizer-lhe, leitor, porque sou membro da IGREJA de DEUS PENTECOSTAL.

Permite-mo? Este é um assunto tão pessoal que não posso falar do que os outros são, ou tenham
sido, mas do que EU MESMO SOU E PORQUE O SOU.

QUAL O MOTIVO QUE ME LEVA A IDENTIFICAR-ME
COMO PENTECOSTAL ?
Ao falar de "PENTECOSTES" automaticamente estou a falar do PODER do ESPÍRITO SANTO.
"PENTECOSTES" era uma das TRÊS FESTAS religiosas observadas anualmente pelo Povo Judeu.
(Deuteronómio 16:9-17), sendo realizada justamente cinquenta dias depois da PÁSCOA.
A IGREJA é PENTECOSTAL, porque foi precisamente no dia de "PENTECOSTES" (cinquenta
dias após a ressurreição de CRISTO) que Ele a EDIFICOU (Actos: 2).
CRISTO a comprou com o Seu próprio sangue. (Actos 20:28); Apocalipse. 5:9,10). No Novo
Testamento encontramos expressões que designavam a IGREJA Primitiva como a IGREJA de
DEUS ou IGREJA do SENHOR. (Actos 20:28; I Cor. 1:2). A IGREJA do DEUS VIVO. (I Timóteo
3:15). A IGREJA de CRISTO (Romanos 16:16). IGREJA dos PRIMOGÉNITOS (Hebreus
12:22,23). A FAMÍLIA de DEUS (Ef. 2:19).
CRISTO foi quem edificou a Sua IGREJA; Ele chamou-a de "MINHA IGREJA" (Mateus 16:18).
As Escrituras apresentam a IGREJA como NOIVA de CRISTO, Ele como MARIDO, ou CABEÇA.
(II Coríntios 11:2); Efésios 1:22; 5:23-27). Na verdade a IGREJA pertence a CRISTO. Como Sua
ESPOSA, deve usar um Nome que dá honra a seu MARIDO.
A IGREJA é a coluna e firmeza da verdade, porque está edificada sobre o fundamento dos
Apóstolos e dos Profetas, de que JESUS CRISTO é a Principal pedra de esquina. (Efésios 2:20).
Se o amigo leitor estudar com bastante atenção o capítulo 2 do Livro de Actos dos Apóstolos,
descobrirá que nesse capítulo começou a IGREJA PENTECOSTAL com a descida do ESPÍRITO
SANTO.

DEUS CHAMOU O SEU POVO POR UM NOME
Na Igreja Primitiva, os seguidores de CRISTO eram chamados santos (I Coríntios 1:2), discípulos
(Actos 20:7), irmãos (I Coríntios 15:6), filhos de Deus (I João 3:1), cristãos (Actos 1 :26; 26:28).
Nós por estas referências, temos autoridade para nos considerar-mos seguidores de CRISTO como
santos, discípulos, irmãos, filhos de Deus e cristãos, pois que todas estas expressões encontram-se
no Novo Testamento. Isaías profetizou que Deus chamaria o Seu Povo por um nome (Isaías 62:2).
Este nome se referia aos cristãos. Com este nome nós podemos "GLORIFICAR a DEUS". (I Pedro
4:16). Alguém dirá que um nome não tem importância e que não importa o nome com que nos
distinguimos em religião. Se isto é assim, porque disse o SENHOR que glorificássemos a DEUS
com este nome? Isto referindo-Se ao nome de cristão. (I Pedro 4:16).
A Bíblia diz, referente a CRISTO: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo
do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos" (Actos

4:12). Francamente, o nome deve ter um significado: religiosamente falando, só devemos usar o
nome de cristão, que dá glória a nosso Senhor e Salvador JESUS CRISTO.
A Bíblia não fala desta ou daquela religião, nem tão pouco fala de meios cristãos, senão
simplesmente de cristãos. Esta é outra razão pela qual sou membro da IGREJA de DEUS
PENTECOSTAL.

SOU MEMBRO DA IGREJA DE DEUS PENTECOSTAL
PELO SEU CREDO
A IGREJA de DEUS PENTECOSTAL não tem mais credo além da Bíblia. Não temos autoridade
alguma para formar outro credo ou dogmas de fé e sujeitarmo-nos a eles. Na Palavra de Deus temos
"tudo o que pertence à vida e piedade, pelo conhecimento d’Aquele que nos chamou por sua
glória e virtude" (II Pedro 1:3). Não é isto suficiente? Que propósito têm os livros que pretendem
substituir a Bíblia em matéria religiosa? É verdade que um credo contém mais que a Bíblia. Mas se
a Bíblia é suficiente, porque se têm esses livros? Porque não se tem somente a Bíblia? Paulo disse a
Timóteo, para "advertir alguns, que não ensinem outra doutrina" (I Timóteo 1:3) e a Tito: "Tu
porém fala o que convém à sã doutrina" (Tito 2:1).
O ESPÍRITO SANTO falou através de Pedro: "Se alguém falar, fale segundo as palavras de
Deus; se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá" (I Pedro 4:11).
Notemos cuidadosamente o que nos disse o Senhor pela boca de João, o Evangelista: "Todo aquele
que prevarica, e não persevera na doutrina de CRISTO, não tem a Deus; quem persevera na
doutrina! de CRISTO, esse tem tanto ao Pai como ao Filho" (II João 9).
Se aceitássemos toda a doutrina de CRISTO em toda a sua pureza e nos deixássemos governar por
ela, não havia tantas Igrejas como existem nos nossos dias, e todos procurariam voltar à doutrina de
CRISTO, que é uma só e abandonariam os credos humanos.
Suponhamos que alguém foi para uma terra longínqua, sem ter ouvido falar das distintas Igrejas que
agora existem, e decidiu comprar um Bíblia e seguindo seus ensinamentos chega a formar uma
Igreja dentro do possível no padrão do Novo Testamento. Como chamaria a essa Igreja? Qual seria
o credo que a governaria? Essa pessoa creria como qualquer das muitas religiões actuais?
Certamente que não. Se esse pregador segue unicamente os ensinos de CRISTO, separado das
influências de qualquer credo religioso, estará vivendo na verdadeira Igreja do Senhor.
Isto tem acontecido em várias partes do mundo. Pessoas que ignoravam completamente a existência
da IGREJA de DEUS PENTECOSTAL em outros Continentes, tomaram a Bíblia e começaram a
fazer como a Bíblia manda e chamar as coisas da Bíblia pelos seus nomes bíblicos. Isto deu lugar a
congregações que usaram o mesmo nome e praticaram os mesmos ensinamentos que as mesmas
IGREJAS de DEUS PENTECOSTAL em outras terras longínquas. Como se explica isto, de não
terem seguido um credo independente do Novo Testamento? Isto é uma razão pela qual sou
membro da IGREJA de DEUS PENTECOSTAL.

SOU MEMBRO DA IGREJA DE DEUS PENTECOSTAL
PELA SUA ORGANIZAÇÃO
A IGREJA de DEUS PENTECOSTAL, divide-se em Congregações locais. Cada Congregação é
autónoma, nenhuma tendo domínio sobre a outra. Cada Congregação local tem um governo
perfeito. CRISTO é a CABEÇA SUPREMA da IGREJA. Ele possui uma constituição completa e
usa homens com qualidades especiais para administrar as suas Congregações e cuidar do rebanho
como disse Paulo em Actos 14:23. Estes anciãos chamam-se Bispos (Actos 20:28; Tito 1:5-7),
Pastores (Efésios 4:11,12), Presbíteros (I Timóteo 4:14; Tiago 5:14). Os termos "Pastor", "Ancião",
"Presbítero", "Bispo", descrevem o mesmo cargo na Igreja.
Os Pastores são homens idóneos, não neófitos (I Timóteo 3:1-6), eles devem liderar a Congregação
com maturidade e experiência na Palavra de DEUS, e alimentar o rebanho de Deus espiritualmente
(I Pedro 5:1-4). Pedro disse: "Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou
também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que
se há-de revelar. Apascentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Não
por força, mas voluntariamente; Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como
tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho". Estamos na
obrigação de respeitar a Congregação que Deus tem estabelecido. A IGREJA de DEUS
PENTECOSTAL respeita esta organização e por isso eu sou membro da mesma.

SOU MEMBRO DA IGREJA DE DEUS PENTECOSTAL
PELA SUA FORMA DE ADORAÇÃO
O LOUVOR a DEUS no Culto é de grande importância para a IGREJA do SENHOR. "Devemos
entrar pelas portas com LOUVOR, e em seus ÁTRIOS com HINOS" (Salmo 100:4). O
LOUVOR é o adorno da IGREJA. A IGREJA é adornada quando se reúne para LOUVAR e
ADORAR a DEUS em ESPÍRITO e em VERDADE (João 4:24). O Salmo 147 verso um, diz assim:
"Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus; isto é agradável; decoroso é
o louvor".
O cântico é dirigido ao SENHOR e não a mais ninguém. "Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos
com júbilo à rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a Sua face com louvor e
celebremos com salmos" (Salmo 95:1). O cântico nasce de uma experiência com DEUS e é algo
colocado pelo próprio DEUS em nossos corações. No Livro de Apocalipse encontramos esta
expressão: "E cantavam um novo cântico, dizendo: "Digno és de tomar o livro e de abrir os
seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a
tribo, e língua e povo e nação". (Apocalipse 5:9).
O cântico espiritual, porém, flui espontaneamente, quando a congregação presta culto a DEUS e
está em harmonia com o ESPÍRITO SANTO. DEUS quer mostrar Sua Santidade a Seus adoradores.
Paulo disse: "Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, e que apresenteis os vossos
corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racionar" (Romanos
12:1).
"Portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que
confessam o Seu nome" (Hebreus. 13:15). "Vós também, como pedras vivas, sois edificados

casa espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por
Jesus Cristo nosso Senhor" (I Pedro 2:5). "Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos
espirituais e salmodiando ao Senhor no vosso coração" (Ef. 5:19; Colossenses 3:16).
Nestas escrituras vemos que o cântico no Culto, deve ser executado da mesma maneira que a
ORAÇÃO, isto é, com o espírito e com a mente (I Coríntios 14:15).
Os dízimos e as ofertas alçadas também fazem parte da ADORAÇÃO a DEUS. (Malaquias 3:8-11;
II Coríntios 9:6,7). A missão da IGREJA é LOUVAR a DEUS com as suas OFERTAS, e com os
seus DÍZIMOS, para o avanço do seu próprio progresso aqui na terra. "Depois as janelas dos céus
se abrirão, e as bênçãos de Deus serão derramadas sobre as nossas vidas" (Malaquias 3:10). Por esta
maneira a IGREJA de DEUS PENTECOSTAL, segue os ensinamentos do Novo Testamento.

SOU MEMBRO DA IGREJA DE DEUS PENTECOSTAL
PELOS SEUS ENSINAMENTOS
A Bíblia diz: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem das obras, para que
ninguém se glorie". Isto significa que o homem não tem que fazer absolutamente nada. A fé é uma
obra da justiça de DEUS, que leva o homem ao arrependimento. DEUS pede ao homem, e em todo
o lugar que se arrependa. (Actos 17:30). O arrependimento é uma obra da justiça humana, ou uma
obra da justiça Divina? Não é através do baptismo que nascemos de Novo e que somos revestidos
de CRISTO? (João 3:4-6; Gálatas 3:27). A Bíblia ensina que, quando recebemos a salvação,
andamos em novidade de vida, pois que temos sido sepultados e ressuscitados em nosso SENHOR
JESUS CRISTO pelo baptismo (Romanos 6:3-8; Colossenses 2:12). Este passo tão simples traz a
pessoa em contacto com o Sangue de JESUS (Efésios 1:7; I Pedro 1:18,19). DEUS, por Sua Divina
graça acrescenta a pessoa obediente à Sua IGREJA: (Actos 2:47; Colossenses 1:13,14).
Quando alguém é baptizado biblicamente, não ganha a salvação por suas próprias obras e méritos
pessoais, MAS SOMENTE PELA GRANDE OBRA DA JUSTIÇA DIVINA (Efésios 2:1-10).
Não temos nenhum exemplo no Novo Testamento para baptizar crianças. As crianças não
necessitam de ser baptizadas. JESUS disse, que das tais é o Reino dos Céus (Mateus 19:13,14).
A IGREJA de DEUS PENTECOSTAL não crê no baptismo de crianças, porque no Novo
Testamento baptizavam-se, tanto homens como mulheres mas não crianças (Actos 8:12,36-39).
Todas as conversões que encontramos no Novo Testamento foram de pessoas que creram e se
arrependeram e foram baptizadas por imersão para remissão dos seus pecados. Porque de bom
grado receberam a Palavra de DEUS, e DEUS os acrescentou à Sua IGREJA. (Marcos 16:16; Actos
2:38, 41-47).
A IGREJA de DEUS PENTECOSTAL ministra a Cura Divina. É um ministério que JESUS
encomendou aos Apóstolos e a todos os que creram (Marcos 6:13; 16: 17-20; João 14:12).
O ministério de Cura Divina é parte integrante da Comissão que JESUS entregou a seus seguidores
(Lucas 10:19; Mateus 10:7,8 e Marcos 16:15-20).

A IGREJA de DEUS PENTECOSTAL crê no Baptismo com o ESPÍRITO SANTO, porque este
baptismo é o cumprimento da promessa que DEUS fez (Joel 2:28,29; Actos 1:4,5). JESUS associa a
Promessa do PAI à anunciação feita por João Baptista quando afirmou que Ele baptizaria com o
ESPÍRITO SANTO e com fogo (Lucas 3:16).
Ser baptizado com o ESPÍRITO SANTO significa render-se à operação Livre do ESPÍRITO
SANTO em nossa vida, tanto na nossa mente, como nos nossos sentimentos, resultando, assim, o
surgimento dos DONS ESPIRITUAIS.
O Baptismo com o ESPÍRITO SANTO é um elemento importante para se ser testemunha de JESUS
CRISTO (Actos 1:8). Contribui para a edificação espiritual (I Coríntios 14:1-4) e para melhor
compreender as ESCRITURAS (João 14:26; 16:13; I João 2:20,21,27).
Sou membro da IGREJA de DEUS PENTECOSTAL, porque esta IGREJA forma esta comunidade
de Salvação, por seu credo, por sua Organização, pela forma da sua adoração, e pelos seus
ensinamentos. Estas são todas as razões pelas quais sou membro da IGREJA de DEUS
PENTECOSTAL.

Aconselho o amigo leitor a que faça um cuidadoso estudo
acerca destas verdades bíblicas e, caso necessite de algum
esclarecimento ou ajuda espiritual, escreva para:

IGREJA DE DEUS PENTECOSTAL
Apartado 1028 - Areosa
4437 RIO TINTO CODEX
PORTUGAL

