
3. Jesus Cristo
O Médico dos médicos

“Ele tomou sobre si as nossas enfermidades 
e levou as nossas doenças”

(Mateus 8.17)

O terceiro rosto que Ezequiel viu foi o 
Rosto de Boi, representando Jesus Cristo 
como nosso Grande Médico. A fundado-
ra da IEQ conclui que a semelhança do 
boi com Cristo está nas características do 
boi, como Aquele que suporta cargas e 
fardos, e que veio à terra para levar sobre 
si toda a carga de pecados, vergonhas e 
doenças humanas.
O Evangelho de Marcos apresenta Jesus 
como o Grande médico, que tomou so-
bre si as nossas enfermidades e levou as 
nossas dores sobre si. O livro foi escrito 
para os romanos, povo patriota que se 
orgulhava do próprio poderio militar e 
de servir aos seus superiores.

O símbolo da Cura Divina é o Cálice. 

A doutrina da Cura Divina está 
simbolizada na cor Azul, a cor do céu, 

que é de onde vem a cura.

4. Jesus Cristo
O Rei que há de vir

“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 fi carmos vivos, seremos arrebatados 
juntamente com eles nas nuvens, a encon-
trar o Senhor nos ares, e, assim, estaremos 

sempre com o Senhor.”
(1 Tessalonicenses 4:16-17)

O quarto rosto que Ezequiel viu foi o Ros-
to de Águia que representa Jesus Cristo 
como o Rei que há de vir. A águia é consi-
derada o rei dos pássaros. Com seu olhar 
penetrante perscruta as distâncias dos 
elevados céus, sobre às nuvens, desce das 
alturas vertiginosas e carrega os seus fi -
lhotes sobre as asas estendidas. 
O Evangelho de Mateus apresenta Jesus 
como Rei que voltará para buscar Sua 
Igreja e depois tomará seu cedro para 
governar todas as nações da Terra du-
rante mil anos. O livro foi escrito para os 
hebreus, que esperavam pela volta do 
Messias para reinar eternamente.
 

A doutrina da Volta de Jesus está 
simbolizada na cor Roxa, tipifi cando a 

realeza de Jesus Cristo.

O símbolo da segunda vinda é a 
Coroa, simbolizando a Volta de Cristo 

para reinar eternamente.
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1. Jesus Cristo
O Salvador

“Porque o Filho do homem veio buscar e 
salvar o perdido.”

(Lucas 19.10)

O primeiro rosto que Ezequiel viu foi o 
Rosto de Homem representando Jesus 
Cristo, o Filho do Homem, como Salvador 
que foi sacrifi cado por toda a humanida-
de. Todos nós necessitamos desse Salva-
dor, porque todos pecamos. 
O Evangelho de Lucas apresenta Jesus 
como o Salvador. Este livro foi escrito para 
os gregos, povo cujo ideal era alcançar a 
perfeição humana. Por isso, Lucas apre-
senta Jesus como fi lho do homem, perfei-
to de corpo, alma e espírito, que veio para 
buscar o que se havia perdido.

O símbolo da Salvação é a Cruz, que 
simboliza a morte de Cristo, e está 

vazia porque Jesus ressuscitou e vive 
para sempre.

A doutrina da Salvação está 
simbolizada na cor Vermelha 

(escarlate) representando o Sangue 
de Jesus Cristo que foi derramado na 

cruz para salvar os fi lhos de Deus.

2. Jesus Cristo
O Batizador com o Espírito Santo

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

pírito Santo, não muito depois destes dias... 
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, 
que há de vir sobre vós; e ser-me-eis tes-
temunhas, tanto em Jerusalém, como em 
toda a Judéia e Samaria, e até aos confi ns 

da terra.”
(Atos 1.5-8)

O segundo rosto que Ezequiel viu foi o 
Rosto de Leão, que representa Jesus Cristo 
como o Batizador no Espírito Santo. Esta 
promessa concretiza o dia de Pentecostes. 
A fi gura do leão signifi ca força e poder. 
O Evangelho de João apresenta Jesus 
Cristo como sendo o batizador Santo. O 
livro foi escrito para todos os cristãos e 
apresenta Jesus como o Filho do Deus 
Altíssimo, como o único que pode bati-
zar com o Espírito Santo.

O símbolo do Batismo com o
Espírito Santo é a Pomba.

A doutrina do Batismo com o
Espírito Santo está simbolizada na cor 
Amarela (ouro), representando o fogo 

do Espírito Santo.

Igreja do Evangelho Quadrangular
O termo “Evangelho Quadrangular” foi inspirado pela fun-
dadora da Igreja, Aimée Semple McPherson, durante uma 
campanha evangelística em Oakland, Califórnia, no ano de 
1922, depois que pregou sobre a visão de Ezequiel. 
No Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular teve início 
na cidade de São João da Boa Vista, no estado de São 
Paulo, em 15 de novembro de 1951, pelo missionário Ha-
rold Edwin Williams e por Jesus Hermínio Vasquez Ramos. 
Juntos, eles implantaram as primeiras tendas e a partir daí, 
a ideia de tendas tornou-se uma característica peculiar da 
IEQ no país e, assim, o evangelho de Cristo foi crescendo. 
Em 67 anos de fundação, a Igreja do Evangelho Quadran-
gular do Brasil possui mais de 17 mil templos e obras aber-
tas e estruturadas em todo o país. Mais de 30 mil obreiros 
estão levando os ensinamentos de Jesus a mais de dois 
milhões de pessoas em 22 nações.
Evangelizando no Brasil há mais de seis décadas, a IEQ 
tem alcançado, ano após ano, milhares de pessoas, le-
vando-as ao real conhecimento de Jesus Cristo. Sua ad-
ministração tem proporcionado um crescimento sólido e 
constante, tornando a Igreja propulsora que, por meio da 
união do ministério e fortifi cação dada por Cristo, motiva 
seus pastores e membros a irem em busca daqueles que 
necessitam desse conhecimento. A Igreja do Evangelho 
Quadrangular existe para glorifi car a Deus e promover o 
crescimento do Seu Reino. 

Doutrinas 
Quando Aimée Semple McPherson recebeu a visão de 
Deus, viu quatro rostos, um de homem, um de leão, um 
de boi e de uma águia e entendeu que esses animais re-
velam a plenitude terrena de Cristo, representando a dou-
trina Quadrangular completa. 
A visão da Igreja do Evangelho Quadrangular é apresen-
tar Jesus Cristo, o fi lho de Deus, como o Salvador, o Ba-
tizador com o Espírito Santo, o Médico dos médicos e o 
Rei que há de vir.
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