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Diversos autores
1. Cremos e mantemos firmemente tudo o que está contido nos doze artigos do símbolo
comumente chamado de Credo Apostólico , e consideramos herética qualquer
inconsistência com eles.
2. Cremos que há um só Deus – o Pai, Filho e Espírito Santo.
3. Reconhecemos como Escrituras Sagradas e canônicas os livros da Bíblia Sagrada.
4. Os livros acima mencionados nos ensinam: que há um DEUS, todopoderoso,
ilimitado em sabedoria, infinito em bondade, e que, em Sua bondade, fez todas as
coisas. Porque Ele criou Adão à Sua própria imagem e semelhança. No entanto, por
causa da inimizade do diabo e sua própria desobediência, Adão caiu, o pecado entrou
no mundo, e nos tornamos transgressores em e por Adão.
5. Cremos que Cristo havia sido prometido aos pais que receberam a lei, a fim de que,
conhecendo seu pecado pela lei, e sua injustiça e insuficiência, pudessem desejar a
vinda de Cristo para realizar a satisfação por seus pecados, e cumprir a Lei por Ele
mesmo.
6. Cremos que no tempo determinado pelo Pai, Cristo nasceu – em um tempo em que
abundava a iniqüidade, para manifestar que não era devido à nossa bondade, porque
éramos pecadores, mas para que Ele, que é verdadeiro pudesse mostrar Sua graça e
misericórdia a nós.
7. Que Cristo é nossa vida, verdade, paz e justiça – nosso pastor e advogado, nosso
sacrifício e sacerdote, quem morreu pela salvação de todo aquele que crê, e que
ressuscitou para a justificação deles.
8. E também cremos firmemente que não há outro mediador, ou advogado para com
Deus o Pai senão Jesus Cristo. Com respeito à Virgem Maria, ela era santa, humilde e
plena de graça; e isto também cremos com relação a todos os outros santos, que estão
esperando no céu a ressurreição de seus corpos no dia do juízo.
9. Cremos também que, depois desta vida, existem apenas dois lugares – um para os
que são salvos e outro para os condenados, os quais chamamos paraíso e inferno,
respectivamente. Negamos por completo o purgatório imaginário do Anticristo,
inventado para se opor à verdade.
10. Ademais, sempre temos considerado todas as invenções [em matéria de religião]
como uma abominação indizível diante de Deus; citamos os dias festivos e vigílias dos
santos, a chamada “água benta”, o absterse de carnes em certos dias e outras coisas
parecidas; porém, sobre tudo isso, citamos as missas.
11. Mantemonos contra todas as invenções humanas, como procedentes do Anticristo,
as quais produzem angústia e são prejudiciais para a liberdade da mente.
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[Provavelmente aqui temos uma alusão às penitências e práticas ascéticas – nota da
versão espanhola ]
12. Consideramos os Sacramentos como sinais das coisas santas ou como emblemas
das bênçãos invisíveis. Cremos que justo e também necessário que os crentes se
utilizem desses símbolos ou formas, quando possível. No entanto, sustentamos que os
crentes podem ser salvos sem esses sinais, quando não dispõem do lugar ou da
oportunidade de observálos.
13. Não aprovamos outros sacramentos [como instrução divina], à parte do Batismo e
da Ceia do Senhor.
14. Honramos os poderes seculares, com sujeição, obediência, prontidão e impostos.

Traduzido do espanhol por Dawson Campos de Lima em 26 de março de 2003.
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Livros Recomendados
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