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O Credo Apostólico

Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da

terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, o

qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da virgem

Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi

crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades;

ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao céu; está

sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de

onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio

no Espírito Santo, na santa Igreja Católica, na comunhão

dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do

corpo, na vida eterna. Amém.
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"Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para

conhecerdes o entendimento. Pois eu vos dou boa

doutrina; não abandoneis o meu ensino. Quando eu era

filho aos pés de meu, pai, tenro e único em estima diante

de minha mãe, ele me ensinava, e me dizia: Retenha no

teu coração as minhas palavras; guarda os meus

mandamentos, e vive". Pv 4:1-4.

209. O que é o lago de fogo?
Um lugar onde os pecadores receberão a dor e punição
horríveis que eles merecem, separados para sempre do
amor de Deus.

210. O que acontecerá ao povo de Deus no último
dia?
Eles terão corpos perfeitos e viverão para sempre com o
Senhor Jesus Cristo em novos céus e nova terra.

211. Que tipo de lugar serão os novos céus e nova
terra?
Lá não haverá mais pecado, choro, dor ou morte, porque
os crentes estarão com Deus e desfrutarão dEle para
sempre.

30

Catecismo Infantil
Projeto Os Puritanos

30

Queridos pais,

A lei do Senhor nos instrui a ensinar a Palavra de Deus

constantemente aos nossos filhos. Assim diz

Deuteronômio 6:5-9: "Amarás, pois, ao teu Deus deSENHOR

todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças.

E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as

ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e

andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te.Também as

atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus

olhos; e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas".

I mosncentiva os pais a cumprirem este preceito

ensinando a seus filhos o Catecismo Infantil porque "é

de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre

aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos,

sobre aqueles que guardam o seu pacto, e sobre os que se

lembram dos seus preceitos para os cumprirem".

No amor do Senhor e Salvador Cristo Jesus.
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201. O que pedimos em quinto lugar?
“Perdoa-nos as nossas dívidas assim como temos
perdoado os nossos devedores.”

202. O que quer dizer este quinto pedido?
Que Deus perdoe nossos pecados por causa de Cristo e
nos leve a perdoar aqueles que nos têm ferido..

203. O que pedimos em sexto lugar?
Que “não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do
mal”.

204. O que quer dizer este sexto pedido?
Que Deus nos guarde de sermos tentados, ou nos dê
força bastante para obedecer se formos tentados.

205. O Senhor Jesus voltará?
Sim, Ele virá para julgar o mundo e reunir Seu povo
consigo mesmo no último dia.

206. O que acontecerá ao homem quando ele morrer?
Seu corpo voltará ao pó, e seu espírito irá para o céu ou
para o inferno.

207. O que acontecerá no último dia a todas as
pessoas que tiverem morrido?
Seus corpos ressuscitarão para sempre dos mortos, unir-
se-ão a seus espíritos e serão julgados por Deus.

208. O que acontecerá aos descrentes no último dia?
Eles serão lançados no lago de fogo.
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193. O que pedimos primeiro?
“Santificado seja o Teu nome.”

194. O que quer dizer este pedido?
Que Deus nos faça, a mim e a todas as pessoas, honrar o

seu nome.

195. O que pedimos em segundo lugar?
“Venha o Teu reino.”

196. O que quer dizer este segundo pedido?
Que Jesus Cristo governe em poder de um mar a outro e

leve todas as nações a servi-Lo em Seu reino.

197. O que pedimos em terceiro lugar?
“Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.”

198. O que quer dizer este terceiro pedido?
Que Deus faça com que eu e todas as pessoas

obedeçamos à Sua vontade como os anjos obedecem

nos céus.

199. O que pedimos em quarto lugar?
“O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.”

200. O que quer dizer este quarto pedido?
Que Deus nos dê tudo o que precisamos para Sua glória

e nosso bem.
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1. Quem fez você?
Deus

2. O que mais Deus fez?
Deus fez todas as coisas.

3. Por que Deus fez todas as coisas, inclusive você?
Para Sua glória.

4. O que significa glória?
Honra, grandeza e louvor.

5. Como você pode glorificar a Deus?
Amando-O e obedecendo-O.

6. Por que você deve glorificar a Deus?
Porque Ele me fez e cuida de mim.

7. Há mais de um Deus?
Há somente um único Deus verdadeiro.

8. Deus é uma única Pessoa?
Não! São três Pessoas em um único Deus.

9. Como essas três Pessoas são chamadas?
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.

10. Como chamamos este ensino de que Deus é um
único Deus em três Pessoas?
Trindade.
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11. Deus possui um corpo como nós?
Não! Deus é espírito e não possui um corpo.

12. Quem fez Deus?
Ninguém fez Deus.

13. Deus teve um começo?
Não, Deus sempre existiu.

14. Deus vai morrer um dia?
Não, Deus sempre existirá.

15. Alguma vez Deus muda?
Não, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre.

16. Onde Deus está?
Deus está em todo lugar.

17. Você pode ver Deus?
Não, mas Ele sempre me vê.

18. Você pode esconder alguma coisa de Deus?
Não! Deus vê e sabe todas as coisas.

19. Deus pode fazer todas as coisas?
Sim, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser.

20. Deus pode pecar?
Não! Deus é perfeito em tudo.
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187. É possível que alguém seja salvo por cumprir os
dez mandamentos perfeitamente?
Não! Ninguém, exceto Jesus Cristo, é capaz de guardar
qualquer um dos mandamentos perfeitamente.

188. Então, qual a utilidade dos dez mandamentos
para você?
Eles me ensinam o quanto eu preciso de um Salvador e
me mostra como viver em amor e gratidão a Deus.

189. O que é orar?
Orar é falar com Deus do modo como Ele quer que Lhe
falemos.

190. No nome de quem o povo de Deus deve orar?
Apenas no nome de Jesus Cristo.

191. Que oração Cristo deu para ensinar Seu povo
como orar?
“Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu
nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade assim
na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos
hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós
temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes
cair em tentação, mas livra-nos do mal. [Pois Teu é o
reino, o poder e a glória para sempre. Amém”.]

192. Quantas coisas nós pedimos ao Senhor nesta
oração?
Seis.
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178. O que o sétimo mandamento ensina a você?
A obedecer à Palavra de Deus em tudo o que eu penso,
digo ou faço acerca de sexo.

179. O que a Palavra de Deus diz acerca de sexo?
Sexo é correto e bonito apenas entre um homem e sua
esposa. Qualquer outro sexo é pecaminoso.

180. Qual é o oitavo mandamento?
Não furtarás.

181. O que o oitavo mandamento ensina a você?
A trabalhar muito, ser generoso e não tomar o que
pertence aos outros.

182. Qual é o nono mandamento?
Não mentirás para prejudicar teu irmão.

183. O que o nono mandamento ensina a você?
Apoiar a verdade todo o tempo e defender o inocente.

184. Qual é o décimo mandamento?
Não cobiçarás.

185. O que quer dizer cobiçar?
Não estar contente com o que Deus me dá.

186. O que o décimo mandamento ensina a você?
A ficar satisfeito com o que Deus me dá.
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21. O que é pecar?
Pecar é desobedecer à lei que Deus nos deixou na Bíblia.

22. O que a Palavra de Deus, a Bíblia, nos diz para fazer?
A Bíblia nos diz como amar, obedecer e adorar a Deus de
forma correta.

23. O que é a Bíblia?
É a Palavra escrita de Deus.

24. Como Deus escreveu a Bíblia?
Ele escolheu homens para escreverem as Suas palavras.

25. A Bíblia contém algum erro?
Não, ela é verdadeira em tudo o que diz.

26. Como Deus se dá a conhecer?
Através da Bíblia e de tudo o que Ele fez.

27. Como chamamos às coisas que Deus fez?
Chamamos de Sua Criação.

28. O que fala a Criação a qualquer pessoa acerca de Deus?
Que Ele é maravilhoso e poderoso e deve ser louvado.

29. Há alguma coisa que Deus não tornou conhecida
pela Sua Criação?
Sim! Seu amor salvífico através de Jesus Cristo.
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30. Onde Deus torna conhecido seu amor salvífico?
Na Bíblia, apenas.

31. Quem foram nossos primeiros pais?
Adão e Eva.

32. Como Deus fez o corpo de Adão?
Deus fez o corpo de Adão do pó da terra.

33. Como Deus deu vida ao corpo de Adão?
Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas.

34. Como Deus fez Eva?
Deus fez Eva da costela de Adão.

35. Como eram Adão e Eva quando Deus os fez?
Eles eram felizes e não tinham pecado.

36. Você tem um espírito assim como tem um corpo?
Sim, eu tenho um espírito que nunca morrerá.

37. O que é um pacto?
É um relacionamento de compromisso que tem
promessas e deveres.

38. Qual foi a promessa de Deus a Adão?
Que Adão viveria para sempre, se continuasse
obedecendo a Deus.

39. Alguma vez Deus quebra Suas promessas?
Nunca.
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170. Por que o Sábado foi mudado no Novo
Testamento para o primeiro dia e chamado Dia do
Senhor?
Porque nesse dia o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos
mortos.

171. O que você deve fazer no Dia do Senhor?
Cultuar a Deus em público e em privado, fazer o bem a
outros, e descansar do trabalho que não é necessário.

172. Qual é o quinto mandamento?
Honrar pai e mãe.

173. O que o quinto mandamento ensina a você?
A amar e obedecer a meus pais e a todos a quem Deus
colocar como autoridade sobre mim.

174. Qual é o sexto mandamento?
Não matarás.

175. O que o sexto mandamento ensina a você?
Respeitar a vida de todas as pessoas, até mesmo de
bebês não nascidos, e não matar ninguém injustamente.

176. Pode-se quebrar este mandamento sem tirar a
vida de alguém?
Sim, Deus diz que alguém que odeia a seu irmão é um
assassino.

177. Qual é o sétimo mandamento?
Não adulterarás.
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162. Qual é o segundo mandamento?
Não farás nenhuma imagem de Deus nem as adorarás.

163. Que são imagens?
Qualquer coisa que as pessoas usem como figura de
Deus, o qual é invisível.

164. O que o segundo mandamento ensina a você?
A adorar a Deus somente como Ele ordena e ficar longe
de imagens de qualquer tipo.

165. Qual é o terceiro mandamento?
Não usarás em vão o nome do Senhor teu Deus.

166. O que o terceiro mandamento ensina a você?
Respeitar e honrar a Deus e manter nossas promessas,
especialmente aquelas feitas em Seu nome.

167. Qual é o quarto mandamento?
Lembrar do Sábado para santificá-lo. Seis dias são para o
trabalho, mas o sétimo é para descanso e para a
adoração.

168. Que dia da semana devia ser guardado como dia
santo no Velho Testamento?
O sétimo dia era o Sábado no Velho Testamento.

169. Que dia da semana deve ser guardado como dia
santo no Novo Testamento?
O primeiro dia é o Dia do Senhor no Novo Testamento.
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40. No pacto com Adão, quais os deveres dados por
Deus ao homem?
Encher toda a terra com pessoas, e governá-la.

41. O que Deus disse a Adão que não fizesse?
Que não comesse do fruto da árvore do conhecimento
do bem e do mal.

42. Qual seria a punição de Adão, se ele
desobedecesse a Deus?
Ele, certamente, morreria.

43. Adão guardou o pacto de Deus?
Não, Adão pecou contra Deus.

44. Como Adão pecou contra Deus?
Comendo o fruto da árvore depois de Deus ter-lhe dito
que dela não comesse.

45. Quem tentou Adão para que pecasse?
Eva o tentou após ter sido tentada por Satanás.

46. Quem é Satanás?
Satanás é um anjo mau que é o inimigo de Deus e dos
homens.

47. Satanás já foi alguma vez bom?
Sim! Quando Deus o fez, ele era perfeito e bom.

48. Satanás continuou perfeito?
Não! Ele pecou e tornou-se mentiroso e assassino.
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49. Como Deus puniu Satanás?
Deus o expulsou dos céus e, depois, o lançará nas
chamas do inferno.

50. Quem é mais forte, Deus ou Satanás?
Deus, pois Ele fez Satanás e o controla.

51. Satanás quer que obedeçamos a Deus?
Não, Satanás quer que desobedeçamos a Deus.

52. Como Deus disse que puniria Eva?
Ela sofreria dores ao ter seus filhos e serviria ao seu
marido com dificuldade.

53. Como Deus disse que puniria Adão?
Seu trabalho seria pesado, ele morreria e seu corpo
retornaria ao pó.

54. Adão agiu apenas por si mesmo quando pecou
contra Deus?
Não. Ele agiu por todas as pessoas, tornando-as
pecadoras.

55. Como são todas as pessoas, depois que Adão
pecou?
Todos nós, com exceção de Jesus, nascemos pecadores e
infelizes.

56. O que aconteceu conosco devido à nossa natureza
pecaminosa que vem de Adão?
Nós nos tornamos inimigos de Deus e merecemos ser
punidos.

10
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154. Que poderes Deus concede aos governadores
terrenos?
O poder da punição justa e até mesmo de tirar a vida.

155. Quais são os deveres dos governadores terrenos?
Defender e recompensar o bem e punir o mal como
Deus ordena.

156. Quantos mandamentos Deus escreveu na pedra
para que Moisés desse a Seu povo?
Dez Mandamentos.

157. Quais as duas coisas que esses mandamentos
nos ensinam?
Amar a Deus e amar ao nosso próximo.

158. Como você deve amar a Deus e a seu próximo?
Eu devo amar a Deus com todo o meu coração e amar a
meu próximo como a mim mesmo.

159. Qual é o primeiro mandamento?
Não terás nenhum outro deus.

160. O que o primeiro mandamento ensina a você?
A amar e adorar apenas o Deus verdadeiro e não ter
ídolos.

161. O que são ídolos?
Falsos deuses ou qualquer coisa que você ame mais do
que a Deus.
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145. Quem é o Governador de toda família?
Jesus Cristo somente.

146. Como Jesus Cristo governa na família?
Pela Sua Palavra e Seu Espírito através dos pais.

147. Como as famílias devem obedecer ao governo
de Cristo?
Os maridos devem obedecer a Jesus Cristo, as esposas
devem obedecer a seus maridos e os filhos devem
obedecer aos seus pais.

148. Qual é a lei de Deus para governar na família?
A Bíblia somente.

149. Que poderes Deus concede aos governadores da
família?
Disciplina piedosa e instrução.

150. Quais são os deveres da família?
Ter filhos, encher a terra e trazer todas as coisas sob o
governo de Cristo.

151. Quem é o Governador de toda nação?
Jesus Cristo somente.

152. Como Jesus Cristo governa as nações?
Cristo governa através de governadores terrenos que
Deus colocou no poder.

153. Qual é a lei de Deus para o governo nas nações?
A Bíblia somente.
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57. O que todo pecador merece?
A punição eterna de Deus no fogo do inferno.

58. Deus permite todas as pessoas irem para o
inferno conforme elas merecem?
Não! Deus fez uma promessa, um pacto de salvar muitas
pessoas do inferno.

59. Que pessoas Deus salvará do inferno?
Todos aqueles a quem Deus escolheu para salvar em
Jesus Cristo.

60. Por que aqueles que pertencem a Jesus Cristo
serão salvos?
Porque Jesus Cristo guardou o pacto de forma perfeita
por eles.

61. Por que Jesus Cristo, às vezes, é chamado de
“Segundo Adão”?
Exatamente porque, como o primeiro Adão, Ele agiu no
lugar de outras pessoas naquilo que Ele fez.

62. Como Jesus Cristo, o “Segundo Adão”, foi
diferente do primeiro Adão?
Adão quebrou o pacto, tornando todas as pessoas
pecadoras. Cristo guardou o pacto, tornando Seu povo
justo.

63. Como foi possível Deus o Filho tomar o lugar dos
homens?
Ele rebaixou-se para se tornar homem também.
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64. Como Deus o Filho se tornou homem?
Deus o Espírito Santo fez com que a virgem Maria tivesse
um bebê.

65. Quem era esse bebê?
Jesus Cristo, que é Deus e é homem também.

66. Quais ofícios Deus deu a Jesus Cristo?
Os ofícios de Profeta, Sacerdote e Rei.

67. De que forma Cristo é um profeta?
Ele ensina a vontade de Deus.

68. Por que você precisa de Cristo como seu profeta?
Porque, sem Seu ensino, eu sou um ignorante.

69. De que forma Cristo é um sacerdote?
Ele morreu pelo Seu povo e ora a Deus por ele.

70. Por que você precisa de Cristo como seu
sacerdote?
Por que eu sou um pecador e culpado, e preciso que
alguém morra em meu lugar.

71. De que forma Cristo é um rei?
Ele governa todas as coisas pelo Seu poder, protegendo
e salvando Seu povo.

72. Por que você precisa de Jesus Cristo como seu rei?
Porque eu sou desamparado e apenas Ele pode me
proteger e salvar.
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137. Havia uma igreja visível no Velho Testamento?
Sim! Havia uma nação, chamada Israel, que era o povo
do pacto de Deus.

138. Como a igreja visível difere no Novo Testamento
da do Velho Testamento?
Deus está agora trazendo todas as nações para Sua
aliança.

139. Quem é o Cabeça e Governador da igreja?
Jesus Cristo somente.

140. Como Jesus Cristo governa Sua igreja?
Ele a governa pela Sua Palavra e pelo Seu Espírito através
dos presbíteros da igreja.

141. Que lei de Deus os presbíteros devem seguir ao
governar a igreja?
A Bíblia somente.

142. Quais poderes Deus concede aos governadores
da igreja ao dar-lhes as chaves do reino?
Falar a Palavra de Deus e receber ou remover membros
da igreja em Seu interesse.

143. Quais são os deveres da igreja?
Pregar o Evangelho, ensinar os crentes e adorar a Deus.

144. O que é o Evangelho?
A Boa Notícia de que Deus salva pecadores pela graça
através da fé em Jesus Cristo.
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129. Sendo Deus espírito, como nós devemos adorá-Lo?
Em espírito e em verdade.

130. O que Deus nos ordena que façamos no culto?
Ler e pregar a Bíblia, orar, cantar, e receber os
sacramentos.

131. O que Deus concede a Seu povo no culto?
Ele concede e fortalece a fé através da pregação de Sua
palavra e dos sacramentos.

132. Com que freq ência devemos ir ao culto na igreja?u
Nós devemos ir sempre que a igreja se reúne para culto.

133. Em que formas devemos compreender a igreja?
A igreja eterna e a igreja presente, que é visível.

134. O que é a igreja eterna?
Todas as pessoas verdadeiramente salvas: no passado,
presente e futuro.

135. O que é a igreja presente, que é visível?
Todos aqueles que são membros das igrejas verdadeiras
na terra.

136. É necessário ser membro desta igreja visível?
Sim! Deus nos ordena que nos unamos à Sua igreja
visível através do batismo e profissão de fé.
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73. O que Jesus fez por Seu povo?
Ele guardou toda a lei por eles e sofreu a punição que
eles mereciam.

74. Como Cristo guardou toda a lei por Seu povo?
Cristo sempre obedeceu a Deus, mesmo sob grande
tentação e na morte.

75. Como Cristo levou a justa punição pelos pecados
de Seu povo?
Em Sua vida e especialmente na cruz, Ele sofreu as dores
do inferno por Seu povo.

76. Como sabemos que Deus ficou satisfeito com a
obediência e sofrimento de Seu Filho?
Deus o levantou dos mortos no terceiro dia.

77. Onde está Cristo agora?
Cristo foi levado de volta aos céus e está sentado à mão
direita do Pai.

78. O que Cristo está fazendo nos céus por Seu povo?
Ele está orando por eles, ensinando-os através de Sua
Palavra e governando todas as coisas para o bem deles.

79. Cristo morreu por todas as pessoas?
Não! Cristo morreu por todos aqueles que o Pai escolheu
para Lhe dar.

80. Quando Deus escolheu Seu povo, o qual Ele
salvaria através de Jesus Cristo?
Antes do mundo ser criado.
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81. Deus escolheu para salvar algumas pessoas
porque elas eram melhores que outras?
Não! Ninguém é bom o bastante para ser escolhido por
Deus.

82. Então, por que Deus escolheu algumas pessoas
para salvar e outras não?
Por Seu próprio bom prazer e propósito e não por
alguma coisa que houvesse neles.

83. Como as pessoas escolhidas por Deus são salvas?
Pela graça através da fé em Jesus Cristo.

84. O que é graça?
Graça é o dom do amor e da bondade de Deus em lugar
da punição eterna que nós merecemos.

85. O que é fé em Jesus Cristo?
Fé é crer em toda a Bíblia e depender apenas de Jesus
para nos salvar.

86. Pode alguém ter esta fé por sua própria escolha?
Não! Nós estamos todos mortos em nossos pecados e
não podemos ter esta escolha.

87. Então como é possível que aqueles que estão
mortos em seus pecados tenham esta fé?
Isto é um dom de Deus.

88. Como Deus lhes dá esta fé?
Deus o Espírito Santo lhes traz à vida de modo que eles
possam crer.
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121. Que ação ilustra a Ceia do Senhor?
Comer o pão e beber o vinho.

122. O que é ilustrado pelo pão?
O corpo sem pecado de Cristo o qual Ele deu para salvar
Seu povo.

123. O que é ilustrado pelo vinho?
O sangue de Cristo derramado para pagar os pecados de
Seu povo.

124. Quem deve comer a Ceia do Senhor?
Todos aqueles que são membros fiéis de Sua igreja.

125. Quem é responsável pelos sacramentos e culto
sob a autoridade de Cristo?
Os ministros de Sua igreja.

126. Que missão Cristo deu à Sua igreja?
Pregar a Palavra de Deus a todas as nações a fim de
trazê-las para a Sua aliança.

127.  A quem é requerido adorar a Deus?
Deus ordena que todas as pessoas em todo lugar se
arrependam e adorem ao Senhor.

128. As pessoas podem adorar a Deus de qualquer
forma que quiserem?
Não! Elas somente podem adorá-Lo da forma como Ele
ordena na Bíblia.
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113. Por que as pessoas devem ser batizadas?
Porque o batismo é o sinal e selo da entrada no pacto de
Deus.

114. Quando as pessoas são batizadas, a quem elas se
unem na terra?
Eles se unem à Igreja de Jesus Cristo, Seu corpo na terra.

115. Quem deve ser batizado?
Todos os crentes e seus filhos.

116. Por que os filhos dos crentes devem ser
batizados
Porque o pacto de Deus é para os crentes e seus filhos.

117. Cristo cuida de seus pequeninos?
Sim, Ele os toma em Seus braços, põe Suas mãos sobre
eles e os abençoa.

118. Qual é o dever que Deus requer daqueles que
são batizados?
Manterem-se no amor e obediência a Deus.

119. O batismo pelas águas dá o novo nascimento
(torna uma pessoa “nascida de novo”)?
Não! Apenas o Espírito Santo pode dar o novo
nascimento.

120. Então, que bem é o batismo?
O batismo é um sinal real e garantia de que aqueles que
têm fé são salvos.
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89. O que o Espírito Santo faz aos seus corações com
esta nova vida?
Ele muda seus corações pecaminosos em corações que
amem a Deus e a todos.

90. Como se chama esta mudança no coração?
Chama-se novo nascimento ou ser “nascido de novo”.

91. O que o Espírito Santo faz em nós se tivermos
nascido de novo?
Ele nos leva ao arrependimento e a crer em Jesus Cristo
como nosso Senhor e Salvador.

92. O que quer dizer “arrepender-se”?
Odiar meus pecados, deixá-los e confiar somente em
Cristo.

93. Uma vez que Deus dá nova vida a uma pessoa, ela
pode perdê-la?
Não! O Espírito Santo a guarda de abandonar
completamente a Deus.

94. Como Deus faz a salvação completa de Seu povo
pela graça?
Ele justifica, adota, santifica e glorifica cada um deles.

95. O que quer dizer “justificar”?
Declarar alguém justo, reto para com de Deus.

96. Como Deus justifica Seu povo?
Ele os declara justos por causa do que Jesus fez.
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97. O que quer dizer “adotar”?
Tornar alguém um membro da família de Deus.

98. Como Deus adota Seu povo?
Ele coloca Seu nome neles ao batizá-los em Cristo,
tornando-os Seu filhos para sempre.

99. O que quer dizer “santificar”?
Ser separado para Deus.

100. Como Deus santifica Seu povo?
Seu Espírito Santo os leva a despir-se da velha vida de
pecado e vestir-se da nova vida de obediência.

101. O que quer dizer “glorificar”?
Tornar alguém perfeito e sem pecado no corpo e no
espírito.

102. Como Deus glorifica Seu povo?
Ele os ressuscita com novos corpos.

103. Por que Deus glorifica Seu povo?
Porque assim eles podem refletir Sua glória e desfrutá-Lo
para sempre.

104. Como as pessoas foram salvas antes da vinda de
Cristo?
Através do arrependimento e crença no Salvador
prometido que viria e que estava ilustrado nos
sacramentos do Velho Testamento.
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105. Como as pessoas são salvas agora que Cristo já
veio?
Através do arrependimento e crença no Salvador que
veio e é relembrado nos sacramentos do Novo
Testamento.

106. O que é um sacramento?
Um símbolo sagrado que ilustra o pacto de Deus e um
selo sagrado que garante as promessas de Deus.

107. Quantos sacramentos Cristo deu à igreja?
Dois! O batismo e a Ceia do Senhor.

108. Por que Cristo deu estes sacramentos?
Para confortar e fortalecer Seu povo e para separá-los
para o Senhor.

109. Que ação ilustra o símbolo do batismo?
Lavar-se com água.

110. O que é ilustrado pelo batismo?
Que o Espírito Santo une o povo de Deus a Cristo,
lavando-os de seu pecados pelo Seu sangue.

111. Por que o sangue de Jesus Cristo lava os pecados
do povo de Deus?
Por que Ele tomou  para si a punição deles quando Seu
sangue foi derramado na cruz.

112. No nome de quem as pessoas devem ser
batizadas?
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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