O Compromisso da Aliança Charis para uma Identidade Comum.
Uma Introdução
História
A Aliança Charis, composta por líderes de Igrejas comumente conhecida como Igreja dos
Irmãos por Graça, remonta suas raízes familiares à Alemanha quando, em 1708, um pequeno
grupo de seguidores sinceros de Cristo se comprometeram a formar uma igreja que fosse fiel aos
ensinamentos do Novo Testamento. Porém, reconhecemos que nossos fundamentos espirituais
estão construídos sobre um trabalho mais amplo de homens e mulheres piedosos através da
história que trabalharam fielmente para interpretar e aplicar a verdade de Deus. Embora
diferentes expressões de nossas crenças tenham sido desenvolvidos ao longo de nossa história,
temos afirmado repetidamente nossa lealdade inabalável a Jesus Cristo, a Palavra Viva e às
Sagradas Escrituras, a Palavra Escrita, como nossa autoridade final em todos os assuntos de fé e
prática.
Através dos séculos, nosso movimento tem conhecido tempos gloriosos de progresso e
tempos tristes de descuidos cuidando de temas secundários. Pela Graça de Deus, hoje somos
uma família global de igrejas que compartilham compromisso comum de compreender a Palavra
de Deus (Verdade Bíblica), de viver como povo de Deus (Relações Bíblicas) e de cumprir com os
Propósitos de Deus (Missão Bíblica). Este tríplice compromisso é compartilhado por diversas
congregações que se identificam conosco geográfica e culturalmente.

Estrutura deste documento
O Compromisso da Aliança Charis para uma Identidade Comum é um resumo das
nossas convicções bíblicas, compromissos mútuos e práticas comuns. Este documento não tem a
intenção de ser uma expressão completa do que cremos e praticamos e, tampouco, intenta ser a
expressão final dessas crenças e práticas. Por outro lado, é uma expressão atual de uma procura
constante para aplicar a verdade imutável da Palavra de Deus nas realidades e necessidades do
nosso mundo que está em constante mudança. Este resumo está organizado em três blocos,
como segue:
1. O Centro afirma nossa lealdade eterna a Jesus Cristo, através do qual vivemos, nos
movemos e existimos.
2. O Núcleo Evangélico destaca as convicções que comungamos com os evangélicos da
corrente ortodoxa histórica e as comunidades evangélicas mundiais que possuem um
alto conceito de Deus e das Escrituras.
3. A Identidade de Charis resume as perspectivas e práticas compartilhadas entre nossas
igrejas e nossos líderes ao redor do mundo.

1

O Compromisso da Aliança Charis para uma Identidade Comum (v. 2015.1)

Usos deste documento
Incentivamos nossos líderes e igrejas a usar este documento para:
1. Animar a próxima geração a entender, identificar-se e participar junto conosco;
2. Treinar novos discípulos para que cresçam e sirvam entre nós;
3. Orientar esses discípulos a se unirem a nós;
4. Fortalecer a compreensão e as convicções de nossos líderes e demais membros;
5. Ajudar-nos a nos relacionar de forma apropriada com aqueles que se associam a nós;
6. Discernir quais igrejas ou grupos de igrejas devem fazer parte de nosso movimento
global.
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Afirmação
Compartilhamos a convicção de que qualquer documento escrito é uma criação do
homem e deve estar sujeito a discussão e melhoria contínua, enquanto crescemos em nossa
compreensão da imutável Palavra de Deus e a aplicamos ao nosso contexto cultural, que está em
constante mudança.

Os Delegados da Aliança Charis reunidos em Bangkok, Tailândia, de 2 a 6 de novembro de 2015.

1. O Centro
Declaramos que Jesus Cristo, a Palavra de Deus encarnada1, tal como está revelada na
Bíblia, Palavra escrita de Deus2, é o único Salvador e Senhor3. Cristo é o centro da nossa
experiência Bíblica que compartilhamos.

2. O Núcleo Evangélico
Afirmamos nosso compromisso com o seguinte núcleo de verdades da Bíblia que
compartilhamos com outros crentes genuínos em Jesus Cristo:
1. O Único Deus Verdadeiro – Há um só Deus verdadeiro4, o Deus de Abraão Isaac e Jacó5. Ele é
o Senhor e Criador de tudo6, existindo eternamente em três pessoas, nada menos nem nada
mais: Pai, Filho e Espírito Santo7.
2. O Senhor Jesus Cristo – Jesus Cristo é plenamente Deus e, existe eternamente8. Tudo foi
criado por Ele e para Ele9. Sua encarnação teve lugar no ventre de uma virgem10. Se fez homem11,
mas nunca pecou12. Sofreu uma morte substitutiva para expiar o pecado13, ressuscitou
fisicamente14 e subiu aos céus onde é plenamente Deus e plenamente homem15 e está
ministrando16 até que venha de novo17.
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João 1:1-14
Mateus 5:17,18; 2Timóteo 3:16; 2Pedro1:20,21; Salmo 19:7-11
João 14:6; Atos 4:12; 1Corintios 12:3; Romanos 10:9; Filipenses 2:9-11
Deuteronômio 6:4; Isaías 43:10; 1Corintios 8:4-6; 1Timóteo2:5
Mateus 22:32; Atos 3:13
Gênesis 1:1; Salmo 146:6; João 1:3; Colossensses1:16,17
Mateus 28:19; Lucas 3:22; 2Corintios 13.14
João 1:1-3; João 8:58; Tito 2:13
Romanos 11:36; Colossenses 1:16
João 1:14; Mateus 1:18-23; Lucas1:29-35
Lucas 2:52; João 19:28; Filipenses 2:6-8
Hebreus 4:15; 1Pedro 2:22
Romanos 5:8; 2Corintios 5:21; 1Pedro 2:24,25
Lucas24:36-43; Romanos 1:4; 1Corintios 15:3-8
Atos; Hebreus 4:14
Efésios1:19-23; Hebreus 4:15,16
Atos 1:11
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3. O Espírito Santo – O Espírito Santo é plenamente Deus e existe eternamente18. Ele é uma
pessoa19 e esteve envolvido na criação20 e na inspiração das Escrituras21. Seus ministérios de
convencer22 e regenerar23 são vitais na salvação do crente. Os crentes têm o benefício e o gozo de
serem cheios24 e de andar no Espírito25 visando a capacitação para a vida cristã, o serviço e a
missão26.
4. A Bíblia – Os sessenta e seis livros e, somente estes, conhecidos como Antigo e Novo
Testamento, são a Palavra de Deus Escrita27. A inspiração e supervisão de Deus da escrita de
cada palavra da Bíblia28, garante que o que foi escrito é Sua Palavra e portanto autorizada,
verdadeira e sem erros nos manuscritos originais29. Deus preserva a Sua Palavra30, que é
poderosa e eficaz para cumprir com Seu propósito de salvação entre as nações31. O Espírito de
Deus ilumina a mente dos crentes de cada cultura para compreender, aplicar e divulgar a
verdade imutável das Escrituras, em forma atual e relevante para o benefício do Corpo de
Cristo.32
5. A Humanidade – Deus criou o homem e a mulher à Sua imagem33. Como resultado, todas as
pessoas são portadoras dessa imagem34. Porém o pecado de Adão resultou na imputação da
morte espiritual35, a qual todas as pessoas experimentaram desde Adão36, maculando a beleza da
imagem de Deus neles em todas as áreas da vida. Esta condição de morte espiritual37 tornou
todas as pessoas incapazes de salvar-se a si mesmas38, e as leva à condição de morte física39. Por
isso, o novo nascimento é necessário para a salvação.40
6. A Salvação – A salvação dada por Deus é eterna e completa, dada somente pela Sua graça, e é
recebida como um presente imerecido de Deus somente pela fé pessoal no Senhor Jesus Cristo e
Sua obra terminada, já que Cristo declara os crentes justificados nEle41.
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Atos 5:3.4
João 16:7-15
Gênesis 1:2
Pedro 1:21
João 16:8-11
Tito 3:5
Efésios 5:18
Gálatas 5:16
Gálatas 5:22,23; Efésios 3:16-21; Atos 1:8
Lucas 24:25-27; 1Pedro 1:23-25
Timóteo 3:16; 2Pedro1:20,21
Salmo 19:7-11
Salmo 119:89; Salmo 119:160
Romanos 1:16; Romanos 10:8-17; Romanos 16:25-27.
1Corintios 2:9-16; Efésios 1:17-23
Gênesis 1:26-28
Tiago 3:9
Gênesis 3:1-24
Romanos 5:12.19
Romanos 6:23; Efésios 2:1-3
Romanos 8:6-8
Gênesis 2:17; Romanos 5:12
João 1:12; João 3:3-5
Romanos 5:1; Efésios 2:4-9; Tito 3:5-7; 1Pedro 1:18-21; Hebreus 9:12; Hebreus 10:14
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7. A Igreja – Existe uma igreja verdadeira, a qual é chamada de Família de Deus42, o Corpo de
Cristo43 e o Templo do Espírito Santo44. Está formada por todos os discípulos verdadeiros de
Jesus Cristo, e foi criada pela ação do Espírito Santo45. As expressões visíveis desta Igreja
verdadeira se encontram nas igrejas locais46.
8. A vida Cristã – O crente é justificado somente pela fé47 e essa fé que o justifica resulta em
obediência48 e prática de boas obras49, as quais são o fruto do Espírito Santo que vive no
crente50. As dimensões da ética bíblica são tanto individuais como sociais e se estendem a cada
detalhe da vida51. Deus continua fielmente completando o trabalho de santificação, o qual
começou na vida de cada crente52, com a finalidade de fazê-lo mais semelhante a Jesus Cristo53.
9. Os Anjos, Satanás e os Demônios – Deus criou uma multidão de seres espirituais chamados
“anjos”54. Os anjos justos continuam servindo a Deus e trabalhando tanto na esfera celestial
como na terra55. Por sua desobediência, Satanás, um anjo caído, se transformou em adversário
de Deus e do povo de Deus56, levando consigo inúmeros demônios57. Jesus Cristo venceu a
Satanás58, de modo que o juízo final e a condenação de Satanás e seus demônios são certos59.
10. A Vida Futura – Os mortos terão uma existência consciente na eternidade60 e seus corpos
serão ressuscitados61. Os incrédulos, já sob condenação, serão sentenciados a sofrer uma
separação eterna de Deus62. Os crentes, aos quais já lhes foram outorgada a vida eterna63, serão
julgados e recompensados segundo as suas obras64 e experimentarão uma existência glorificada
e eterna na presença do Senhor65.
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1Pedro 4:17; Efésios 2:19.20; 1Timóteo 3:14.15
1Corintios 12:27; Efésios 1:22.23
1Corintios 3:16; Efésios 1:21.22
1Corintios 12:13
Hebreus 10:25; Gálatas 1:2; Romanos 16 :4.5; Apocalipse 2:1.8.12.18; Apocalipse 3:1.7.14
Romanos 4:5
Romanos 1:5
Tiago 2:14-17; Tito 3:8
Gálatas 5:22,23
Mateus 22:37-40; Colossenses 3:17
Filipenses 1:6; Filipenses 2:12-13
Romanos 8:29; 2Corintios 3:18
Daniel 7:10; Hebreus 12:22
Hebreus 1:14; Efésios 1:21; Efésios3:10
1Pedro 5:8.9; Apocalipse 12:1-10
1João 3:8
1Joaõ 3:8
João 12:31; Romanos 16:20; Apocalipse 2:10
Filipenses 1:21-23; Lucas 16:19-31
João 5:28.29
Mateus 25:46; Apocalipse 20:15
João 3:16; João 6:47
Romanos 14:10-12; 1Corintios 3:10-15; 2Corintios 5:10
1Tesalonissensses 4:17; Apocalipse 21:3-5; Salmo 16:11
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3. Nossa Identidade de Charis:
Os Compromissos compartilhados de nosso movimento Global
Um resumo dos compromissos adicionais ligados à Verdade Bíblica
1. Nós buscamos compreender a intenção dos escritores da Bíblia, usando princípios de
interpretação contextuais, históricos e gramaticais66 centrados em Cristo67, guiados pelo
Espírito Santo e orientados pela graça. Aceitamos a autoridade absoluta da Bíblia acima das

tradições, credos ou líderes68.
2. Nós nos comprometemos ao perpétuo estudo, compreensão e aplicação da verdade imutável

de Deus no nosso mundo em constante mudança, tanto em nível pessoal, social e cultural69.
3. Nós afirmamos que os verdadeiros crentes põem sua confiança em Jesus Cristo e são

preservados eternamente pela graça salvadora de Deus, por Suas Promessas e Seu Poder70.
Cada crente é eternamente justificado71, abençoado com toda benção espiritual72 e libertado
de toda condenação73.
4. Nós afirmamos que o batismo74, o selo75 e a habitação76 do Espírito Santo ocorrem

simultaneamente à regeneração e estão presentes em cada crente verdadeiro. O Espírito
Santo concede a cada crente um conjunto de dons espirituais com o propósito de servir a
Deus e as pessoas77.
5. Nós afirmamos que Jesus Cristo deu ordenanças para a Igreja:

O Batismo testemunha acerca da realidade da nossa salvação e nos identifica como discípulo
do Deus Triúno. Portanto promovemos a prática da tríplice imersão78.
A Santa Ceia/Comunhão testemunha sobre a nossa justificação, santificação e glorificação os
quais são realizados através de Jesus Cristo. Assim, promovemos a prática destes símbolos: o
pão e cálice, o lava-pés e uma ceia79.
6. Nós encorajamos a prática de outras ações simbólicas e bíblicas tais como a unção com
óleo80, a oração pelos enfermos, a imposição de mãos para o ministério81, dentre outros.
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Mateus 5:18; Lucas 24:25-27
1Corintios 2:14
1Corintios 4:6
Atos 17:11; 2Timóteo 2:15; 1 Crônicas 12:32
João 10:28.29; 1Pedro 1:3-5
Romanos 3:24; Romanos 4:25
Efésios 1:3
Romanos 8:1
1Corintios 12:13
Efésios 1:13
Romanos 8:11
Romanos 12:6; 1Corintios 12:7-11
Mateus 28:19; Atos 8:36-38; Atos 10:47
1Corintios 11:20,23-26; Lucas 22:14-20; João 13:14; Judas 12
Tiago 5:13-16
1Timóteo 4:14
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7. Nós afirmamos que a Igreja começou no dia de Pentecoste, quando nosso Senhor, que já
havia subido aos céus, derramou Seu Espírito Santo sobre os discípulos que O esperavam82.

A era da igreja chegará a seu fim quando nosso Senhor vier nos ares e levar Sua Igreja da
terra83, para cumprir Suas promessas a Israel84. A segunda vinda de Cristo é o retorno
pessoal, físico e visível de Cristo, do céu para a terra85, acompanhado da Sua Igreja86, para
estabelecer Seu reino de mil anos87, antes de instaurar Seu reino eterno88.

Um Resumo dos Compromissos ligados às Relações Pessoais Bíblicas
1.

Nós afirmamos que o Deus Triúno nos serve de modelo perfeito e definitivo para as relações
humanas89; portanto, cada pessoa tem igual valor, mesmo tendo diferentes funções, as quais
se expressam em uma unidade alicerçada no amor90.

2.

Nós afirmamos que a existência de diferentes dons e ministérios é uma manifestação da
multiforme graça de Deus91. Portanto, encorajamos todos os crentes a usar seus dons de
uma forma que promova a unidade, o crescimento e o ministério na igreja local92.

3.

Nós afirmamos nossa obrigação de nos amar, nos respeitar mutuamente e praticar as
exortações de “uns aos outros”. Portanto, nos comprometemos a trabalhar juntos e a
resolver nossas diferenças para o bem dos indivíduos, igrejas e comunidades93.

4. Nós afirmamos a responsabilidade das igrejas locais de governarem-se a si mesmas94 ao
mesmo tempo encorajamos essas igrejas a viverem e servirem em um espírito de

interdependência com as outras igrejas95.
5.
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Nós afirmamos que o dever e a urgência para cumprir a Grande Comissão nos leva a
encontrar formas de cooperar entre nós e também com outros crentes que pensem da
mesma forma em nível local, regional e global96.

Atos 2:1; Atos 2:37-47
1Tesalonicenses 4:16,17; João 14:3
Zacarias 12; Romanos 11:26-29
Atos 1:11; Zacarias 14:4
Apocalipse 19:11-16; Colossenses 3:4
Apocalipse 20:4
1Corintios 15:24,25
João 17:20.21
Efésios 4:1-6
1Pedro 4:10
Romanos 12:3-8; 1Corintios 12:12-27
O Novo Testamento possui mais de vinte referencias de “uns aos outros” Compare Tiago 5:16; Gálatas 5:13 e
outros.
1Corintios 5:12,13
1Corintios 11:16
Compare Atos 18:24-28; Romanos 15:24-29
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Um Resumo dos Compromissos ligados à Missão Bíblica
1.

Nós afirmamos que os planos de Deus para esta era, melhor se resume no mandado de Jesus
para fazer discípulos de todas as nações97. Este mandado inclui o chamado evangelístico
para a reconciliação com Deus por meio da obra completa de Jesus Cristo e a busca
permanente da obediência a Deus por meio do ministério contínuo do Espírito Santo98.

2.

Nós afirmamos que o plano de Deus para esta era inclui o reconhecimento, treinamento e
promoção de líderes qualificados e capacitados apropriadamente99. Ainda que os dons
específicos, as habilidades e responsabilidades dos líderes possam variar, todos devem
ministrar como servos de Deus100, pastores do povo de Deus101 e mordomos dos recursos de
Deus102.

3.

Nós afirmamos que o plano de Deus para esta era se expressa plenamente com o
estabelecimento de igrejas saudáveis. Ainda que as práticas possam variar entre as culturas,
as igrejas locais saudáveis são formadas por discípulos de Cristo que assumem um
compromisso mútuo com a adoração, a aprendizagem, o serviço, a oração e o testemunho103.

4.

Nós afirmamos que o plano de Deus para esta era inclui nossa responsabilidade de
expressar a compaixão de Cristo ao proclamar o Evangelho com palavras enquanto amamos
com fatos104. Nós nos comprometemos a buscar formas criativas e práticas para abordar as
necessidades físicas, emocionais e espirituais de uma humanidade caída105.
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Mateus 28:18-20; Romanos 1:5
Romanos 10:13-17; 1Corintios 15:3-4; 2Corintios 5:18-20; Gálatas 5:16
Atos 13:2,3
1Timóteo 4:6
Atos 20:28; 1Pedro 5:2
1Corintios 4:1
Atos 2:41-47; Atos 14:21-28
1João 3:16-18
Atos 10:38; Tito 3:8; Tiago 2:1-9
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