
Quem somos? 
 

Somos evangélicos, junto com todos os 
Cristãos sentimo-nos herdeiros do cristianismo 
do primeiro século, apesar do movimento da 
Reforma religiosa evangélica ter sacudido a 
Europa no Século XVI. Como resultado desta 
reforma, o povo passou a ter acesso à leitura 
da Biblia e, em consequência, a ter uma 
relação real e pessoal com Deus. 
 
    A entidade religiosa evangélica, a 
Comunión Internacional de la Gracia, está 
registada no Registo de Entidades Religiosas 
da Direcção Geral do Ministério da Justiça 
com o número 150/SG, e está reconhecida 
como uma entidade de carácter social. 
 
    A Igreja procura cumprir a sua missão: 
 
-Edificando congregações saudaveis 
concentradas em Cristo, sejam santuários de 
adoração e alimentadas com o cuidadado 
pastoral. 
 
-Provendo o sã ensinamento da Biblia por 
meio das congregações, grupos pequenos, 
revista Verdad y Vida e pelo Juntos, e outra 
literatura presente na nossas páginas da 
Internete http://www.comuniondelagracia.es 
e de modo pessoal, em formas relevantes e 
significativas para as pessoas de diversos 
ambientes e idades, sem distinção de raça, 
cultura ou escalão social. 
 

-Expressando o amor de Deus a todas as 
pessoas, sem distinção, por meio da obra 
do Espirito Santo nas nossas vidas. 
 
-Preparando os crentes para o serviço 
cristão para que o evangelho seja 
conhecido, compreendido e divulgado. 
 
-Compartindo a obra do evangelho com a 
comunidade em geral, reconhecendo que 
podemos aprender uns com os outros e 
que o amor de Cristo vai mais além das 
fronteiras denominacionais. 
    O nosso compromisso é viver 
compartindo as boas noticias do que Deus 
fez através de Jesus Cristo. 
 
 
 

Em que cremos? 
 

Resume da nossa fé Cristã 
 

Cremos em: 
· Um só Deus Santo, criador, amoroso, 
todo poderoso e misericordioso, que existe 
em três pessoas: o Pai, o Filho e o 
Espirito Santo. 
· Que a Biblia é a palavra de Deus 
inspirada e infalivel, a autoridade máxima 
para toda a questão prática e de fé. 
· Que Jesus Cristo , nasceu da virgem 
Maria, plenamente Deus e plenamente 
homem, sendo em ambos Senhor e 
Salvador. 

· Que Jesus Cristo sofreu e morreu na Cruz 
pelo pecado da humanidade, que ressuscitou 
ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à 
direita de Deus Pai. 
· Que Jesus Cristo regressará para julgar os 
vivos e os mortos e reinará sobre todas as 
coisas. 
· Que o Espirito Santo, é quem guia os 
pecadores ao arrependimento, à vida eterna 
os crentes e vive neles para os transformar 
conforme a imagem de Jesus Cristo. 
· Que os Cristãos devem reunir-se em 
companheirismo regular e viver vidas de fé 
que evidenciem a boa noticia de que os seres 
humanos entrarão no reino de Deus por 
graça ao depositarem a sua fé e confiança em 
Jesus Cristo. 
· Na unidade espiritual de todos os crentes 
em nosso Senhor Jesus Cristo. 
· Que a salvação não se alcança por obras, 
mas somente pela graça de Deus por meio da 
fé em Jesus Cristo. 
· Na ressureição dos mortos e na vida eterna 
no mundo que há-de vir. 
 

 

 

 

 



 

O Caminho do Amor 

Compreendemos e aceitamos que a 
experiência e a vivência cristiana pode 
resumir-se dizendo: que o caminho é o amor 
em acção.    
    O caminhar cristão começa com a 
experiência transformadora, para toda a vida, 
de conhecer e aceitar o amor de Deus em 
Cristo por toda a humanidade. A experiência 
que se vive com os outros crentes em uma 
comunidade de amor, fé e esperança. 
 
    Nós dedicamos as nossas vidas a viver esse 
amor em três direcções: 
1.  Para cima: Dando graças e honrando 
     a Deus com as nossas vidas centradas 
     e dedicadas a Ele. 
2. Para dentro: Animando-nos, servindo-  
    nos e estimulando-nos uns aos outros em  
    amor e boas obras. 
3. Para fora: Sendo agentes do amor de 
    Deus a favor de todos aqueles que ainda  
    não o conhecem e guiando-os a que 
    descubram o que Cristo lhes oferece. 
 
    Eses três aspectos o noso caminhar cristâo 
desemvolven-se em pequenos grupos que 
reúnen-se nas casas y nos celebramo-los em la 
reuniâo semanal congregaçional. 
 
 

 
 

Convidamos 
Nós temos respondido ao convite de 
Jesus: "Vinde a mim todos os que estais 
cansados e carregados e vos farei 
descansar" (Mateus 11:28). 
    Tendo encontrado o verdadeiro 
descanso de nossas vidas em Jesus, 
queremos estender a ti o mesmo convite. 
    Se estás verdadeiramente interessado 
em aprender mais sobre Jesus Cristo, e 
sobre as boas noticias da salvação por 
meio da fé Nele, serás muito bem vindo/a 
aos nossos cultos de acção de graças, 
oração, estudo da Palavra e comunhão 
fraternal todos os domingos às 6:00 da 
tarde em Paseo de Extremadura, 179, ou 
se pretenderes falar antes com o Pastor 
favor chamar ao 91 813 67 05. 
 
    Também te oferecemos a subscrição da 
revista Verdad y Vida. Segundo muitos 
comentários dos seus leitores em Espanha 
e América Latina: "é actual e dinâmica e 
ajudar-te-á a encontrar o caminho que dá 
sentido à vida nesta desconcertante era de 
mudanças incertas e vertiginosas". 
    Para subscrever chama pelo telefone 91 
813 67 05, 626 468 629 e envia a tua 
inscrição para: 

Verdad y Vida 
Apdo. 185 

28600 NAVALCARNERO, (Madrid) 
E.mai: iduespana@yahoo.es  

 

 
 
 
 
 

  
Vivendo e compartindo 

o caminho de Jesús 
 

Quem somos 
e no que                
cremos? 

       
Igreja Evangélica 

Paseo de Extremadura 179 
Tel: 91 813 67 05; 626 468 629 

http://www.comuniondelagracia.es 
E-mail: iduespana@yahoo.es 


