
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Porque é preceito sobre preceito,  

preceito e mais preceito; regra sobre  

regra,regra e mais regra; um pouco  

aqui, um pouco ali. Pelo que por  

lábios guaguejantes e por língua  

estranha falará o Senhor a este povo"  

(Isaías 28:10-11)  
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Através dos séculos Deus tem-se revelado ao Seu povo. "Um pouco aqui, um 

pouco ali". Depois da era das trevas espirituais da Idade Média, as "regras" de verdade 

iam sendo restauradas durante cada período da História da Igreja, através de grandes 

avivamentos.  

 

"Qual é a Igreja Certa?" é dedicado às pessoas que desejam estar preparadas para a 

vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua Noiva (I Tessalonicenses 4:13-18).  

Este livreto ilustrado foi escrito para explicar em breves palavras os períodos da 

História da Igreja, desde o dia de Pentecostes em 30 d.C., até o presente.  

Neste livreto, a Igreja (como corpo de crentes) é representada como edifícios e cada 

página representa um período na História da Igreja.  

Encontramos aqui a Igreja Gloriosa como ela era no princípio, e veremos como 

mais tarde foram introduzidos ritos e cerimônias da lei, junto com os credos e doutrinas 

dos homens. O efeito foi que a Igreja entrou num período de trevas espirituais. Depois 

veremos como Deus tirou a Sua Igreja das trevas e a trouxe à plenitude da luz de Seu 

Evangelho, provando que a Sua Palavra está sendo cumprida (Isaías 28:10).  

"Qual é a Igreja Certa?” foi escrito pela faculdade e alunos do Instituto Bíblico 

Apostólico de St. Paul. Minn., USA., através de longas horas de pesquisas e oração, 

Cada período é provado pela Palavra de Deus e pelos bem conhecidos fatos da História.  

Muitas são as pessoas que perguntam: "Qual é a Igreja Certa?" Como é que 

começaram tantas igrejas? O que é que elas crêem? Qual é o caminho certo?” Nosso 

objetivo em publicar este livreto é responder resumidamente estas perguntas numa 

forma simples, concisa e interessante, mostrando ao mesmo tempo que as doutrinas 

fundamentais da Igreja Primitiva tem sido restauradas à Igreja para o dia de hoje.   

Este livreto é distribuído com gratidão a Deus e com a oração que possa servir de 

bênção para aqueles que hão de lê-lo.  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Um só Senhor, Uma só Fé. Um só batismo.” Efésios 4:5 

 

DOUTRINAS DA PRIMEIRA IGREJA 
1. O Arrependimento pela fé 

 

2. O Batismo nas águas por IMERSÃO no 

nome de Jesus Cristo para remissão dos 

pecados.. 

3. O Batismo com o Espírito Santo com a 

evidência de falar em outras línguas... 

4. Divindade Absoluta de Jesus Cristo ... 

 

 

5. Cria e operava milagres 

6. Nove Dons Espirituais 

7. A Santidade de Viver 

 

8. A Cura Divina Pela Fé  

9.  Segunda Vinda Pessoal de Jesus para 

Receber a Noiva   

 

10. O Fruto do Espírito.. 

11. Santa Ceia Como Um Memorial  

12. A Infalibilidade da Palavra de Deus, e não 

de uma interpretação particular. 

Lucas 24:47; 13:5; Atos 2:38; 3:19; 17:30; II 

Pedro 3:9; Romanos 2:4. 

Atos 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; Lucas 24:47; Rom. 

6:4; Col. 2:12; João 3:5 

 

Joel 2:28; Atos 2:4, 38: 10:46; 19:6; Isaías 28:11-

12; 29:9.  

Isaías 9:6; 7:14; Mateus 1:23; João 1:1, 14; 14:7-

11; II  Coríntios 5:19; Colossenses 1:15; 

2:9; 3:17; I Timóteo 3:16; I João 5:20; 

Apocalipse 1:8. 

Atos 3:8; 5:16; 19:11-12; Marcos 16:16.  

I Coríntios 12:7-11 

Atos 5:1-12: I Tessalonicenses 4:7; I Pedro 1:16: 

Hebreus 12:14 

Marc. 16:16-17; Jo. 4:52; Tiago 5:14 

Atos 1:11: Romanos 8:11; I Tessalonicenses 4:13-

17; Lucas 21:27; Apocalipse 16:15;  Mateus 

16:27  

Gálatas 5:22-23  

Êxodo 12:14; Mateus 26:17-29; I Coríntios 11:24 

Lucas 21:33; II Timóteo 3:16; Marco 13:31; I 

Pedro 1:23-25: II Pedro 1:20-21; 

Apocalipse 22:18-19; Isaías 40:8.  
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100-325 D.C. 
 
1.  Rituais da Lei introduzidos e credos e doutrinas dos homens. Mateus 7:15; Atos 15:1-25; II Pedro 

2:1-3  

 

2.  A unção com azeite substituído pelo Batismo do Espírito  Santo. 

 

3.  O “batismo” por aspersão substituído pelo Batismo por imersão; o batismo de criança também 

adotado.  

 

4.  No ano 150 d.C., Justino Mártir, um filosofo, pregou pela primeira vez a doutrina de três pessoas 

na Divindade (Colossenses 2:8; I Timóteo 2:4-5) No ano 200 d.C. Tertuliano cunhou a palavra 

“Trindade”, palavra esta que não se encontra na Bíblia.  

 

5. Concílio de Nicéia, convocado por Constantino. 325 d.C.:  

a.  Adotou a doutrina da Trindade - Deus em três pessoas.  

 b. Começou-se a batizar usando os títulos, Pai. Filho e Espírito Santo.  

 c . A Igreja unida com o Estado.  

 d. A Igreja arrastada para as trevas.  
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1. Igreja Católica começa dominar o Estado, fundada numa mistura do paganismo, judaísmo e 

cristianismo. 

 

2. A esperança da segunda vinda de Jesus desapareceu 

 

3. Adoração dos santos mortos e das imagens 

instituídas  

4. Participação da Eucaristia (Ceia), crendo que 

a vida de Jesus fosse transmitida pela 

transubstanciação.. 

5. Confissão ao sacerdote tomou o lugar do 

arrependimento para com Deus...  

6. Celibato e simonia...  

7. A doutrina do Purgatório introduzida (593 

d.C.)  

8. Inquisição 1200 d.C. (Tribunal da Igreja 

Católica para descobrir e castigar "hereges")  

9. Indulgências plenárias vendidas 

Êxodo 20:4-5; Levítico 26:1; Deuteronômio 

4:16-25; 5:8; 27:15. 

(vers.) Santa Ceia como memorial I Coríntios 

11:24-25.  

 

(vers.) I João 1:9; 2:1; Tiago 5:16. 

 

 

(vers.) Hebreus 13:4; I Timóteo 3:2. 

(vers.) Lucas 16:19-31; 23:43; II Coríntios 

12:2-4.  

(vers.) Êxodo 20:13 "Não matarás."  

(vers.) I Pedro 1:8 

 

10. Maometismo (Islamismo) começou em 600 d.C. 

11.  Uso do Rosário começou em 1090 d.C.  
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1517 – 1720 D.C. 

 

1.  Luterano  

Martinho Lutero  - "Os justos viverão pela fé." Gálatas 3:11.  

 a.  A Bíblia traduzida e impressa para o povo comum.  

 b.  Todos podiam orar a Deus c ler a Bíblia. I Pedro 2:9; Apoc.  1:6  

c. Contra: Indulgências, penitência, purgatório, celibato, o poder do sacerdote na 

transubstanciação, e salvação pelas obras (Lutero cria na transubstanciação, mas sendo 

transformada pelo próprio Cristo em vez de pelo sacerdote Usava ambos os elementos: pão 

e vinho).  

d.  Continuavam com: A doutrina da Trindade, batismo por aspersão, o batismo de crianças e a 

confirmação (crisma) (Confirmação ou Crisma é para os luteranos, o sinônimo de receber o 

batismo do Espírito Santo).  

2.  Presbiteriano  

 João Calvino, Suíça ( 1583): João Knox. Escócia (1555)  

a. Liberdade de culto  

b. Santa Ceia como memorial da morte de Cristo.  

3.  Congregacional  

 Robert Browne, Inglaterra.  

 a.  Separação de Igreja e Estado.  

4.  Batista  

 João Smyth, Holanda (1608), Roger Williams, América (1639).  

 a. Batismo por imersão (era contra aspersão)  

 b.  Batismo apenas por crentes (era contra batismo em crianças).  

 c.  Continuava com a doutrina da Trindade.  

Partes Restauradas da Luz da Primeira Igreja Durante Este Período  

 (1)  O Arrependimento pela fé (Luteranos)  

 (12)  A Bíblia como não sendo de interpretação particular (Luteranos)  

 (11)  A Santa Ceia como Memorial (Presbiteriano) 

(2) (Em parte) Batismo por imersão somente para crentes. (Os títulos: "Pai, Filho e Espirito 

Santo" mantidos em vez da forma apostólica "Em Nome de Jesus Cristo").  
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1720 – 1906 D.C. 
 

Os Metodistas:  

1.  Os Wesley (João e Carlos) fundaram a Igreja Metodista em 1720 d.C., na Inglaterra. Grande 

despertamento, santificação e santidade.  

2  Charles Finney, Grandes avivamentos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mais do que 100.000 

pessoas convertidas a Cristo durante o ano de 1857-1858.  

3. Dwight L. Moody, Grande evangelista. Grandes campanhas de evangelização. Período de 

avivamentos de 1870-1895.  

4. Ira Sankey, cantor evangelista. Muitos dos hinos mais inspirados da língua inglesa escrito durante 

este período. Muitos já foram traduzidos para o português e as outras línguas do mundo.  

5. A. B. Simpson, fundador da Aliança Cristã e Missionária, fundada em 1881. Igrejas com grande 

alcance missionário, especialmente na Ásia e na África. A mensagem da Cura Divina pela fé 

restaurada e a esperança da segunda vinda de Jesus dada grande destaque.  

 

As Regras da Verdade Restauradas Durante o 

Período de Grandes Avivamentos: 

 

(7)  Santidade no viver      (Metodistas) 

(8)  Cura Divina pela Fé      (Aliança Cristã e Missionária).  

(9)  Segunda Vinda pessoal do     (Aliança Cristã e Missionária)  

Senhor para receber a Sua  

 Igreja a Noiva  
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1906 – 1915 D.C. 

O GRANDE DERRAMAMENTO DO ESPÍRITO SANTO 

COM A EVIDÊNCIA DO FALAR EM OUTRAS LÍNGUAS, COMO NOS DIAS APOSTÓLICOS 

 

Atos 2:1-4      Atos 10:44-48       Atos  19:1-6,  

 O Avivamento na China       O Avivamento em Kansas  

 O Avivamento na África do Sul      O Avivamento na Índia  

  

 Houve grandes avivamentos em quase todas as partes do mundo.  

 

As Assembléias de Deus. (Pentecostalismo Trinitariano) fundadas neste período, no ano de 1911 

no Brasil e no ano de 1914 nos Estados Unido. 

 

OUTRA LUZ DA PRIMEIRA IGREJA QUE FOI REVELADA NESTE PERÍODO 

 

(3)  O Batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. 

(4) Operação de Milagres.  

(5)  O Fruto do Espírito Santo na vida dos crentes.  

 

A DOUTRINA DA TRINDADE AINDA CONSERVADA 

A DIVINDADE ABSOLUTA DE JESUS CRISTO 

AINDA NÃO REVELADA 

O BATISMO POR IMERSÃO EM NOME DE JESUS CRISTO .. AINDA 

NÃO REVELADO. 

 

O BATISMO DO ESPÍRITO SANTO SÓ NÃO É SUFICICIENTE, A NOIVA 

DE JESUS CRISTO TAMBÉM PRECISA LEVAR O NOME DO NOIVO 

(João 3:5; Atos 2:38; 10:44-48; 15:14; 19:5, 6; Efésios 3:14, 15) 
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1915 – ATÉ O ARREBATAMENTO DA NOIVA DE JESUS 

 

(Batismo nas águas em Nome do Senhor Jesus Cristo é necessário também para ser incluído na Noiva 

de Jesus Cristo.) 

 

O QUE CREMOS, ENSINAMOS E PRATICAMOS:  

1.  O Arrependimento pela fé.  

2. O batismo nas águas por imersão em Nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados.  

3.  O batismo do Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas.  

4.  A Divindade Absoluta de Jesus Cristo - Deus em Cristo  

5. A operação de milagres pelo poder de Deus.  

6  Os nove dons espirituais concedidos por Deus segundo a Sua vontade aqueles que já receberam o 

Dom.  

7.  Santidade no viver - sem a qual ninguém verá a Cristo.  

8.  A Cura Divina pelos méritos de Cristo e seu sacrifício.  

9.  A Segunda Vinda pessoal de Jesus para receber a Sua Noiva , a Igreja.  

10. O Fruto do Espírito na vida de todos os crentes.  

11. A Ceia do Senhor como memorial da morte de Cristo.  

12.  A Infalibilidade da Palavra de Deus, e que não é de particular interpretação. 

 

COMBATEMOS: As falsas doutrinas, a Segurança Eterna, o modernismo, o Anglo-Israelismo, o 

Espiritualismo, a observância do sábado como sábado, o formalismo, a doutrina da Trindade, a 

transubstanciação, mas também rejeitamos o fanatismo. 

CULTUAMOS a Deus em Espírito e em Verdade; porque são estes que o Pai procura para adorá-lo.  
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QUE IDADE TEM A SUA IGREJA? 

Se Você é: 

 

Católico Romano – Foi fundada sobre as 

doutrinas e credos dos homens (veja página 5). 

Tem seus princípios no Concílio de Nicéia (325 

d.C). Toma muitas de suas presentes atitudes do 

Concílio de Trento (1445 - 1563) 

Ortodoxo (Grego ou Oriental) – Em 1054 se 

separou da Igreja Católica na “Grande Cisma”. 

Muito parecida com a Igreja Católica Romana,  

porém aceitam o divórcio e não crêem no Papa. 

Luterana - Sua religião foi fundada por 

Martinho Lutero no ano de 1517. Fundada 

sobre os credos chamados: Apostólico, Niceano 

e Atanasiano, Justificação pela fé como uma 

doutrina nova.  

Igreja da Inglaterra - O Rei Henrique VIII a 

formou no ano 1534, porque o Papa não 

permitiu seu divórcio com o direito de casar-se 

outra vez. 

Presbiteriana - Fundada na Escócia por João 

Knox em 1536. Grande importância dada à 

organização. Muito liberal na vida e na doutrina 

Continuou o batismo por aspersão. 

Congregacional – Fundada por Robert Browne 

na Holanda no ano de 1582. Pregou a separação 

do Estado e da Igreja. Ênfase sobre a 

assistência aos cultos mas muito liberal nos 

outros pontos. 

Batista – João Smith fundou em Antuérpia em 

1609. Muita ênfase dada ao batismo e é feito 

por imersão. Crêem que uma vez salvos, não se 

pode perder. 

Reforma Holandesa – Miguel Jones formou 

em Nova Iorque em 1620. Semelhante à 

Calvinista. 

Quaker - Por Jorge Fox, em 1647. Muita 

importância dada ao movimento do Espírito e 

pouca ao ensino Bíblico.  

Protestante Anglicana - Ramo da Igreja da 

Inglaterra, fundada por Samuel Seabury nas 

colônias Americanas no século XVII.  

Metodista – João Wesley na Inglaterra em 

1720. Ensinou um método de viver com Deus. 

Salvação pela fé e membragem na igreja.  

Unitária - Teófilo Lindley fundou na Inglaterra 

em 1774. Pouca importância dada á Bíblia. 

Ensina que Jesus não era divino e que não 

nasceu de uma virgem.  

Cristã - (Discípulos de Cristo ou Campelistas)  

por Tomás Campbell nos Estados Unidos em 

1820. Crêem que são salvos só pelo batismo, 

sem uma mudança de vida.  

Irmãos Livres (Irmãos Unidos) - Fundada por 

volta de 1825 em Plymouth, na Inglaterra por 

João N. Darby. Ele saiu da Igreja Anglicana. 

Tem um mínimo de organização. As 

Assembleias locais são governadas por um 

grupo de anciãos.  

Mórmon - José Smith começou uma religião 

em Fayette, Nova Iorque, em 1830. Fundada 

sobre uma suposta visão e um livro, o Livro de 

Mórmon, que os adeptos tomam como divino.  

Adventista - G. Miller fundou em 1831. Muita 

importância dada à vinda de Jesus e à lei. Um 

grupo chamado “Sétimo Dia" se separou em 

1845 - guardam o sábado rigorosamente. 

Exército da Salvação - Fundado por 

Guilherme Booth em Londres em 1865.  E 

levou sua mensagem às praças e às ruas.  

Ciência Cristã - Foi fundada por Mary Baker 

Eddy nos Estados Unidos em 1879. Sua 

doutrina é baseada sobre o poder da mente 

sobre a matéria e a transmissão do pensamento. 

Aliança Cristã Missionária – A. B. Simpson 

fundou em 1881. Uima igreja com grande 

alcance missionário. Sua mensagem foi a Cura 

Divina pela fé e a Segunda Vinda de Jesus. 

Testemunhas de Jeová (Russelitas) - Fundada 

por Carlos Russel em 1884. Crêem que cada 

membro é um ministro e são salvos pelas suas 

obras e não por uma experiência pessoal. 

 

Nazarena - Estabelecida em 1886 nos Estados 

Unidos. Recebeu esse nome em 1919. Crêem 

na cura divina, vida simples e limpa. Crêem que 

a santificação é uma segunda obra de graça.  

A Verdadeira Igreja foi fundada em Atos 2, 

no Dia de Pentecostes. Sua doutrina não tem 

mudado desde sua fundação. Veja página 3. 

Hebreus 13:8. 
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RESUMO HISTÓRICO 

 

Nas últimas semanas de 1899, um grupo de estudantes de um Instituto Bíblico em Topeka, kansas 

(USA), começou a buscar com jejum e oração a experiência de Atos 2. Nas primeiras horas de 1900 

vários deles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. As notícias se espalharam 

rapidamente e dentro de poucos anos havia vários centros de avivamento. Os mais conhecidos na 

América do Norte, sendo Houstou, Texas e Los Angeles, Califórnia. Missionários voltaram de diversas 

partes do mundo para receberem esse grande poder. Grandes avivamentos começaram em quase todas 

as partes do mundo.  

Ainda que alguns dos grandes reformadores tivessem recebido essa experiência de falar em 

outras línguas com grande poder, o dom do Espírito Santo não foi derramado em abundância até por 

volta do ano 1900. (Alguns dos reformadores que, sem dúvida, receberam o Batismo do Espírito Santo 

- George Fox; Whitefield; Irving: João Wesley e D. L. Moody. Também Charles Finney, entre outros.) 

No ano de 1855 um avivamento chegou a Rússia por um Inglês chamado Lord Redstock. Muitos russos 

foram cheios do Espírito Santo e batizados em nome de Jesus Cristo. Mais tarde, André Urshan foi 

usado por Deus para levar um grande avivamento à Rússia, os frutos do qual permanecem até o dia de 

hoje.  

Com a nova luz revelada pelo Espírito Santo, todos começaram a ler as Escrituras com nova 

compreensão. A Bíblia se tornou um novo livro. (João 14:26; 16:13 "... ele vos guiará em toda a 

verdade.” Os dons do Espírito Santo foram restaurados à Igreja (I Coríntios 12:1-10). Com esse novo 

fervor espiritual, veio uma revelação ainda mais profunda; a do Batismo em Nome de Jesus Cristo para 

a remissão dos pecados, e a revelação da Absoluta Divindade de Jesus Cristo, a Unicidade de Deus (A 

Unicidade trata da crença de Um Só Deus, manifestado como o Pai na criação, como o Filho na 

redenção, e como o Espírito Santo na regeneração. Esta crença contrasta com a comumente aceita 

doutrina da Trindade - ou seja, a crença em três pessoas distintas na Divindade. Veja Colossenses 2:9; 

1:27; I João 5:20; II Coríntios 5:19; João 10:30). Disseram os recipientes desta revelação: "Se temos a 

experiência dos apóstolos, por que não pregamos a doutrina dos apóstolos?" Atos 2:42; 8:16; 10:48; 

19:5; Efésios 3:20; Romanos 6:4; Colossenses 3:17; I Coríntios 1:13. Eis o cumprimento de Mateus 

28:19. Multidões foram batizadas em nome de Jesus Cristo.  

Nesta época pouca importância foi dada às organizações religiosas. A maioria saíra de igrejas 

tradicionais, com todas as formalidades e cerimônias, e não estavam ansiosos a entrar outra vez. 

Confiavam na liderança do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Mas, depois de longos anos de 

experiências diversas, reconheciam a necessidade de estabelecer uma estrutura de governo bíblico para 

a igreja. No ano de 1914 um grande grupo de crentes pentecostais se reuniu a fim de debater o assunto 

da personalidade da Divindade, entre outras coisas. Desta reunião nasceram tanto as Assembléias de 

Deus (o Pentecostalismo trinitariano) como diversos grupos que se separaram para permanecerem fiéis 

à mensagem do Batismo em nome de Jesus Cristo e da mensagem da Unicidade. Como em todas as' 

épocas, nem todos receberam o amor pela verdade, II Tessalonicenses 2:10. Mas muitos dos líderes e 

fundadores dos grupos trinitários foram batizados em nome de Jesus. Dos grupos que se separaram por 

amor pelo nome de Jesus Cristo, saiu A Igreja Pentecostal Unida Internacional, da qual a Igreja 

Pentecostal Unida do Brasil faz parte integrante. Sua doutrina é a doutrina dos apóstolos. Veja as 

doutrinas da Primeira Igreja.  



 

 

 


