
 

 

Victory Bible Institute Brasil 
Uma vida simples, um propósito extraordinário 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

VISÃO 

Como seminário bíblico e departamento integrante da Igreja Bíblica da Paz, 

nossa perspectiva é ser fiel testemunha da Palavra de Deus. Visamos ensinar e propagar 

as Escrituras de forma clara, verdadeira e concisa em nossa geração. Com temor e 

tremor, compreendendo a responsabilidade do ensino bíblico na Igreja de Cristo. 

Enxergamos a Igreja como uma só, da qual somos apenas uma parte, por isso, 
buscamos não negligenciar o ministério da Palavra no qual o Reino de Deus. 

Através de uma vida simples, que é completa e satisfeita em Cristo, toda e 
qualquer pessoa irá viver uma jornada extraordinária. Essa verdade é transmitida em 
nosso seminário. 

Nossa matriz curricular têm a Bíblia como base fundamental e o relacionamento 

profundo com Cristo como objetivo final. 

 

MISSÃO 

 Nossa missão é o amadurecimento da Palavra de Deus nos homens. Temos como 

propósito ensinar e treinar mente e coração dos alunos, visando transformação de 

caráter, capacitação da prática e os tornando verdadeiros discípulos de Cristo. 

A escola visa demonstrar que o sucesso no Reino é coletivo, não é para benefício 

pessoal e que todo esforço é para glorificar o nome do Senhor Jesus. 

 O Victory Bible Institute Brasil tem como objetivo e compromisso ensinar as 

verdades do evangelho, disseminar a pura doutrina, transformar de forma significativa 

o estilo de vida de seus alunos e glorificar o nome de Cristo, crendo nisto como parte 

fundamental da grande comissão do nosso Senhor. 

 

CONFISSÃO 

 Nosso valores fundamentais se encontram em nossa confissão de fé. 

 

1. Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo. 

 
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
(Mateus 28:19) 

 
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do 
Espírito Santo sejam com todos vocês. 



 
(2 Coríntios 13:14) 
 
Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e 
estes três são um. 
(I João 5:7) 

 
 

2. Na inspiração da Bíblia Sagrada pelo Espírito Santo, na sua inerrância e 
como única regra infalível de fé 

 
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, 
sabendo de quem o tens aprendido, 
E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-
te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 
Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para 
redargüir, para corrigir, para instruir em justiça; 
Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a 
boa obra. 
(2 Timóteo 3:14-17) 

 

 

3. Na concepção virginal de Jesus, em sua morte, sua ressurreição 
corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus 

 
Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e dará 
à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel 
(Isaías 7:14) 

 
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os 
justifica. 
Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou 
dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. 
(Romanos 8:33,34) 

 
E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, 
ocultando-o a seus olhos. 
(Atos 1:9) 

 
 
 

4. Todo homem é pecador e esta destituído da glória de Deus, e que 
somente o arrependimento e a fé na obra redentora de Jesus Cristo é 
que pode restaurá-lo a Deus. 

Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; 

(Romanos 3:23) 
 

Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos 
pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, 
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(Atos 3:19) 

 
 

5. Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo 
poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o 
homem digno do Reino dos Céus. 

 
Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que 
não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 
Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, 
porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? 
Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da 
água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não 
te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. 
O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, 
nem para onde vai; assim é todo aquele que é nascido do Espírito. (João 3:3-
8) 

 
 

6. No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna 
justificação da alma recebidos gratuitamente de Deus pela fé no 
sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. 

 
E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi 
constituído juiz dos vivos e dos mortos. 
A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crêem 
receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. 

(Atos 10:42,43) 

Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 

(Romanos 10:13) 

 
Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em 
Cristo Jesus. 
Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para 
demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a 
paciência de Deus; 
Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja 
justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 

(Romanos 3:24-26) 
 
 

7. No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro uma só vez em 
águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme 
determinou o Senhor Jesus Cristo. 

 
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
(Mateus 28:19) 
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Que diremos pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça 
abunde? 
De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como 
viveremos ainda nele? 
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos 
batizados na sua morte? 
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como 
Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós 
também em novidade de vida. 
Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua 
morte, também o seremos na da sua ressurreição; 
Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o 
corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. 
(Romanos 6:1-6) 

 
Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no 
poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 
(Colossenses 2:12) 

 
 

8. No batismo bíblico no Espírito Santo que nos é dado por Deus mediante 
a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, 
conforme a sua vontade. 

 
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o 

Espírito Santo, não muito depois destes dias. 
(Atos 1:5) 

 
E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, 

conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 
(Atos 2:4) 

 
E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os 
que ouviam a palavra. 
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, 
maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também 
sobre os gentios. 
Porque os ouviam falar línguas, e magnificar a Deus. 
(Atos 10:44-46) 

 
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por 
todas as regiões superiores, chegou a Éfeso; e achando ali alguns discípulos, 
Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles 
disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. 
Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No 
batismo de João. 
Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, 
dizendo ao povo que cresse no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 
E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e 
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falavam línguas, e profetizavam. 
E estes eram, ao todo, uns doze homens. 
(Atos 19:1-7) 

 
 

9. Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à 
Igreja para sua edificação, conforme a sua soberana vontade 

 
Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós 
bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis 
guiados. 
Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de 
Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão 
pelo Espírito Santo. 
Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 
E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 
E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a 
um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, 
a palavra da ciência; 
E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons 
de curar; 
E a outro a operação de maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o dom de 
discernir os espíritos; e a outro a variedade de línguas; e a outro a 
interpretação das línguas. 
Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo 
particularmente a cada um como quer. 
(1 Coríntios 12:1-11) 

 
 

10. Na Segunda Vinda pre milenial de Cristo, em duas fases distintas. 
Primeira - invisível ao mundo, para arrebatar a sua Igreja fiel da terra, 
antes da Grande 
Tribulação; segunda – visível e corporal, com sua Igreja glorificada, 
para reinar sobre o mundo durante mil anos. 

 
Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro; Estando 
duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada outra. Vigiai, pois, 
porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: 
se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, 
vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 
Por isso, estai vós apercebidos também; porque o Filho do homem há de vir 
à hora em que não penseis. 
Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua 
casa, para dar o sustento a seu tempo? 
Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo 
assim. 
Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. 
Mas se aquele mau servo disser no seu coração: O meu senhor tarde virá; E 
começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os 
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ébrios, 
Virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em 
que ele não sabe, 
E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas; ali haverá 
pranto e ranger de dentes. 
(Mateus 24:40-51) 

 
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de 
arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo 
ressuscitarão primeiro. 
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com 
eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre 
com o Senhor. 
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras (1 
Tessalonicenses 4:16-18) 

 
11. E na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza 

e tormento para os infiéis. 
 

Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um 
destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. 

E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. (Mateus 25:45,46 
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