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INTRODUÇÃO
A palavra catecismo é uma palavra grega que vem da palavra eco,
em referência ao som palavra que volta. Isto será entendido
facilmente quando percebemos que o catecismo é aprendido por
palavra através de um sistema de perguntas e respostas. A palavra
grega katee-keesthees é traduzida como “instrução” em Lucas 1.4.
Esse Catecismo foi elaborado a partir do Catecismo do Livro de
Oração Comum de 1662 e o Catecismo da FCE, com algumas
adaptações ao entendimento ao cristão comum de hoje, para uso
na Igreja Anglicana Reformada do Brasil. Esse Catecismo é
elaborado a partir de um dos catecismo históricos elaborados a
partir da Reforma Protestante do século 16, e uma das bases da
doutrina reformada e evangélica da Igreja da Inglaterra.
Todo candidato a membro e confissão publica de fé que deseja
ser confirmado deve ser instruído seguindo este Catecismo
regulado pelo Livro de Oração Comum para que possa conhecer a
Deus pessoalmente e crescer na vida Cristã.
Entendemos que a responsabilidade da educação e instrução
Cristã é primariamente dos pais e padrinhos, sendo que somente
depois esta responsabilidade é compartilhada pela congregação
local e os ministros de Deus.
Ao mesmo tempo, a Confirmação é um ato muito pessoal do
candidato diante de Deus e da comunidade cristã reunida na
presença de um bispo da Igreja de Deus. Assim, é essencial que o
cristão a confirmar publicamente sua fé Cristã, precise conhecer a
fé que deseja afirmar e confessar em culto público.
Esperamos, e desejamos, que o Catecismo ajude neste processo.

- Bispo Josep Rosselló
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PREFÁCIO
As características deste Catecismo são sua brevidade,
abrangência e apresentação em forma sistemática. Não
pretende ser, somente, um catecismo para crianças, mas de
fato pretende ser uma expansão do Catecismo que
encontramos no Livro de Oração Comum de 1662, a partir
do Catecismo da Igreja Livre de Inglaterra, com o desejo de
formar tanto crianças, como jovens e adultos, e ser usado
para instrução na confirmação, confissão de fé em Cristo e
membresia a Igreja de Cristo manifesta da Igreja Anglicana.
Alem de ser essencial como parte do Livro de Oração
Comum que, segundo os Cânones da Igreja Anglicana
Reformada, todos os ordenados ao ministério devem
declarar fidelidade em fé e sinceridade.
Esse catecismo é divido em 5 partes; e ele tem o ideal de
abranger toda a vida e fé do crente em Cristo. É divido
tanto quanto a parte da fé e chamada, passando pela
redenção em Cristo, o processo de santificação, quanto a
como o cristão é justo diante de Deus, e abordando a
pratica da fé no corpo de Cristo, a Igreja, colocando
instruções sobre o ministério cristão, e encerrando com
nossa esperança Cristã. Esse catecismo não tenta abranger
todas as áreas do conhecimento teológico, mas sim se fica
no essencial para a fé saudável do instruído cristão por ele.
Nós trabalhamos para manter a linguagem desse catecismo
simples, tanto quanto possível. O desejo é que as respostas
possam ser memorizadas e lembradas de forma clara pelo
resto da vida.
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Idealmente, esperamos poder produzir recursos que ajudem
de forma eficaz a utilização deste catecismo e, assim, que o
povo possa aprender mais sobre a fé Cristã e seu o
conteúdo doutrinal.
Acreditamos que existe nos dias de hoje uma necessidade
urgente para que os cristãos aprendam o Catecismo e as
provas bíblicas de suas respostas. Para que assim sejam
instruídos a partir da fonte de toda verdade.
Desejamos convidar o leitor e estudante da Bíblia a ser
perseverante no estudo desse Catecismo, se tal deseja ser
bem sucedido. Ao mesmo tempo, recomendo aos pais,
padrinhos e ministros estudarem e ensinarem este
Catecismo quantas vezes seja possível para não esquecer os
ensinos que encontramos nele.
O Catecismo é ideal para ser usado na Escola Dominical,
estudos bíblicos, discipulado pessoal, e para ser utilizado na
pregação no púlpito.
É importante que o instrutor e o catecúmeno ao usarem o
catecismo nos seus estudos, verifique as perguntas e
repostas e procure verificar as citações bíblicas indicadas,
para assim ele compreender a razão e base das perguntas e
respostas, e assim estabelecer sua fé na Palavra de Deus e
confirmar as razões de sua crença nelas.
Se os pais recitarem o catecismo presente, como nas escolas
dominicais, uma vez por mês, tenham por certeza, que terão
um grande impacto na vida das crianças, dos novos cristãos
e dos jovens, como também para os próprios pais e
padrinhos, ou mestres e pastores.
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Por este motivo, recomendamos a possibilidade de se
adotar na nossa vida um, ou mais, dos seguintes exercícios
para a edificação e crescimento espiritual:
Recitação em grupo: no qual o mestre, ou pastor, faz uma
pergunta, e todo o grupo responde a uma só voz.
Recitação um a um: onde uma pessoa faz a pergunta, e a
outra responde.
Recitação pessoal: Perguntamos e respondemos nós
mesmos. Idealmente, este método só deve ser usado uma
vez que tenhamos estudado e aprendido o mesmo através
de um mestre, pastor, mentor e/ou pais.
Possivelmente, a melhor metodologia é aquela que aplicar
os três modelos ao mesmo tempo. Contudo, somos
consciente da falta de tempo e desafios pastorais que isto
representa no século 21.
Lembremos, finalmente, que a simples recitação do
Catecismo não vai cumprir o alvo que desejamos se não for
acompanhado de instrução e ensino por parte de cristãos
que estejam familiarizados com o Catecismo.

! 5!
!

!

!

A CHAMADA DE DEUS

A Resposta Cristã
1. Qual é o seu Nome?
Meu nome é (o nome da pessoa que responde).
2. Quando foi dado esse Nome?
No meu batismo, quando fui dedicado a Deus
pelos meus Padrinhos, e fui feito um membro da
Igreja visível de Cristo1.
3. Qual é o propósito da vida?
Amar a Deus, como Ele nos amou, e amar ao
próximo, como a mim mesmo.2
4. Como podemos conhecer o amor de Deus?
Por Jesus Cristo, nosso Senhor.3
5. Que é requerido de nós?
Arrependimento dos pecados contra Deus, e fé
no nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo4,
assim somos fortalecidos para confiar, amar e
esperar em Deus5, orar e ser obedientes a Ele6.

(1) Lucas. 1.5960; 2.21; 1 Cor.
6.14; 12.12-13,
27.
(2) João 17.26;
Mateus 22.3739; João 15.1217.
(3) João 1.18.
(4) Marcos 1.15;
Atos 2.38; Atos
3.19; 16.31;19.4;
Ro. 10.9.
(5) 1 Cor. 13.13.
(6) Ro. 6.16-17.
(7) 2 Cor. 7.1011; Lucas 3:8-14;
Atos 5.3; 26.20;
1 Tess. 1.9; Heb.
9.14

6. Que é arrependimento?
Arrependimento é uma mudança de forma de
pensar e do coração, através da graça que é um
dom de Deus, pelo qual rejeitamos os nossos
pecados com profundo pesar e, assim, amamos e
servimos a Deus.7
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(1) Daniel 9.5-6;
Salmo 51.4; Ro.
3:23; 1 João 3:4.
(2) Mt 5.28;
Prov. 4:23;
Marcos 7.12123; Jer. 17:9-10.
(3) Salmo 51.4;
78:59-62; Daniel
9.7; Amos 3.2-3;
1 João 1.6.
(4) Is. 6:3-5; Ef.
2.3; Ro. 1.18;
2:5-6; 3.5; João
3:36.
(5) 1 Cor. 5:6;
Heb. 2:17; 1 Pe.
3:18.
(6) Ro. 4.5;
Salmo 145.13.
(7) João 1.14; 1
João 4.2-3.
(8) Ef. 1.7.
(9) 2 Cor. 5.21;
Ro. 5.19.
(10) Mateus 5.6;
Tiago 2.14-17;
Ef. 2.8-9.
(11) Ro. 10.17.
(12) 1 João 5.10;
Ro. 8.16.
(13) 1 Pe. 2.2-3.
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7. Que é o pecado?
O pecado é rebelião contra Deus1. Surge da
corrupção do coração2, sendo a causa da nossa
separação de Deus3, e a razão pela qual
merecemos a ira de Deus4. O pecado nos separa
de Deus e dos outros5.
8. Que é fé?
Fé é confiar em Jesus Cristo, que sempre
permanece fiel às suas promessas6, como Deus
feito homem por nossa causa7, através de quem
pelo seu sangue recebemos perdão de pecados8,
e através de sua justiça somos considerados e
feitos justos diante de Deus9. Eu tenho que viver
minha fé em uma vida de discípulo que produz
boas obras que glorificam a Deus10.
9. Como nasce a fé?
Ouvindo a palavra de Deus, respondendo ao seu
chamado e voltando a Cristo11.
10. Como sabemos se temos fé em Jesus Cristo?
Temos o testemunho em nós, e o Espírito dá
testemunho ao nosso espírito.12
11. Como cresce e se fortalece a nossa fé e
confiança em Deus?
Por meio de nossa experiência do amor de Deus,
como oferecemos nossa vida a Ele e aprendemos
a depender nas suas promessas13.
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12. Podemos arrepender-nos e acreditar por nós
mesmos?
Não, não podemos. O poder e capacidade de se
arrepender e acreditar em Jesus Cristo nos é dada
por Deus.1
13. Como então acontece isso?
Isso é obra do Espírito Santo na vida das pessoas
pelo qual somos regenerados, justificados e
santificados.2
14. Que é regeneração?
A regeneração é o novo nascimento3. O Espírito
Santo atua na vida daqueles que estavam mortos
pelos seus pecados e transgressões4, dando
espiritualmente nova e eterna vida.5
15. Que é a justificação?
A justificação é o livre e imerecido ato de Deus6,
pelo qual Ele declara um pecador justo e reto
diante Dele7, e pela fé8, recebe a retidão de Cristo9.
16. Que é a santificação?
A santificação é o ato de Deus pelo qual somos
feitos justos10; e o processo pelo qual obedecemos
a Deus11; os pecados são destruídos nas nossas
vidas12 e a imagem de Deus é renovada13 pelo
poder e ajuda do Espírito Santo14.
17. A que se comprometeram os Pais e Padrinhos
no seu Batismo?
Eles se comprometeram em me ensinar três coisas:
Primeiro, que devo renunciar ao demônio e todas
suas obras, às atrações vazias e falsos valores deste

(1) Ef. 2.8; Ro.
11.29.
(2) João 33-5;
Gal. 3.3; Ro. 8.9.
(3) Ef. 1.5; João
1.12-13; 3.8.
(4) Ef. 2.1; Ro.
8.3-8; 1 Cor.
2.14; Tito 3.5;
Jer. 13.23.
(5) Atos 9.1-9; 1
Cor. 15.8; Gal.
1.15-16; Ro.
6.13; 1 João
3.14; 1 Pe. 1.3.
(6) Ro 3.21-26;
Gê 18:25.
(7) Gal. 3.8; Is.
43.25; Ro. 3.26,
30; 4.5; 1 Pe.
4.18.
(8) At 13.39; Ro.
3.25, 28; 10.10;
Sal 106.31; Gal.
3:6.
(9) At 13.39; Ro.
5.6-9; Gal 3.13; 1
Cor 1.30; 2 Cor
5:21; Fp 3.9.
(10) 1 Tess 5.23;
Ef. 1.4; Cl 1.22;
Heb. 13.12.
(11) 1 Sm 15.22;
Lc 1.6; 1 João
3.22; Gl 5.25; Fp
4.18; Hb 13.16.
(12) Ro. 7.24;
8.13; Cl 3.5; Jô
42.5-6; Is 5.5.
(13) 1 Pe 1.16;
Ro 8.29; Fp 1.911; 2 Pe 1.5-8; 1
Cor 11.1; Fp 2:5.
(14) Fp 2.13; 1
Cor 6.11; 1 Tess
4.7-8; 2 Cor
4.16; 3.18; Ro
8.2; 1 Pe 1.2.
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(1) Tiago 4.7; Ec.
1.2; 1 João 2.1517; Ef. 5.11.
(2) Marcos
16.15-16; 2 Tess
2.15.
(3) Mateus
28.20; Ro. 10.9.
(4) João 14.21;
Dt 6.2; Mt 7.21;
Ef 2.10.

mundo malvado, e todos os desejos impuros da
carne1.
Segundo, que devo colocar toda minha confiança
em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador2 e
acreditar em todos os Artigos da Fé Cristã3.
E, terceiro, que devo manter a vontade e os
mandamentos sagrados de Deus, e servir a Deus
fielmente todos os dias de minha vida4.
18. Você pensa que deve acreditar e fazer todas
essas coisas?
Sim, com certeza, assim o farei com a ajuda de
Deus. E de todo o coração dou graças a nosso Pai
celestial, porque me chamou à salvação, mediante
Jesus Cristo, nosso Salvador. E oro a Deus que me
dê sua graça, para que possa servir a Ele até o fim
de minha vida.
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A FÉ CRISTÃ

O Credo Apostólico

(1) Ef. 4.11.

19. Onde encontramos o sumário da fé Cristã?
Encontro no Credo Apostólico e no Credo
Niceno.

(2) João 14.26;
16.13-14; At
15.28.

20. Sobre que autoridade a Igreja aceita estes
credos?
Sobre a autoridade das Sagradas Escrituras de
onde essas verdades foram tomadas pelos
pastores e doutores1 dos primeiros séculos da
igreja cristã (normalmente chamados de “Pais da
Igreja” e pelos Concílios da Igreja pela orientação
do Espírito Santo.2

(4) Gê 1.1.

21. Por favor, recite o Credo Apostólico.
Creio em Deus Pai Todo-poderoso3, Criador do
céu e da terra4;
E em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor5;
o qual foi concebido por obra do Espírito Santo6,
Nasceu de uma virgem chamada Maria7; padeceu
sob o poder de Pôncio Pilatos8, foi crucificado,
morto e sepultado9: Desceu ao Hades10;
ressuscitou ao terceiro dia11; Subiu ao céu12 e está
sentado à mão direita de Deus Pai Todopoderoso13. Donde há de vir a julgar os vivos e os
mortos14.

(3) Mt. 6.9; Gê.
17.1.
(5) João 3.16;
Ro. 1.4.
(6) Lucas 1.35.
(7) Lucas 2.7.
(8) Mateus 27.
(9) João 19.
(10) Ef. 4:9; 1
Pe. 3:19.
(11) João 20.
(12) Atos 1.
(13) Heb. 4:1.
(14) 2 Tim. 4:1.
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(1) João 16:13;
Atos 2.
(2) Universal, em
grego Católica, do
qual não se deve
ter como Igreja
Católica-Romana.
(3) Col. 1:14; 1
João 1:9.
(4) 1 Cor. 15:3549.
(5) João 3:16;
Mat. 25:46.
(6) Gê 1; Atos
17.24.
(7) Mat 1.18; Ro
9.5; 1 Pe 3:18;
Tito 2:14.
(8) Ez 37.9; João
16; At 1.8; Rm
15.16; Ef 2.1; 1
Pe 1.2.
(10) 2 Tim 3.16;
2 Pe 1.21.
(11) Is. 46.9.

Creio no Espírito Santo1: na santa Igreja universal2;
na comunhão do santos; na remissão dos
pecados3; na ressurreição do corpo4; e na vida
eterna5. Amém.
22. Que aprendemos com o Credo Apostólico?
Aprendemos a crer primeiro em Deus Pai, que me
criou a mim e a todo o mundo6. E segundo, em
Deus Filho, que me redimiu a mim, e a toda a
Igreja7. E terceiro, em Deus Espírito Santo, que me
santifica a mim, e dá vida espiritual a todo o povo
eleito de Deus8.
23. Como sabemos que os ensinos do Credo são
verdade?
Porque as mesmas coisas são ensinadas nas
Escrituras, que é a Palavra de Deus.9
24. Em quantas partes está dividido o Credo
Apostólico?
O Credo está dividido em três partes principais. A
primeira trata de Deus Pai; a segunda de Deus
Filho e, a terceira, de Deus Espírito Santo e a
Igreja.

(12) Ex. 33:19.

De Deus Pai
25. Quem é este Deus que conheces e amas?
O Deus vivo e verdadeiro10, que é santo e
misericordioso, amoroso e benevolente11, e se faz
conhecido a nós, como Pai, Filho e Espírito
Santo12.
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26. Porque Deus é chamado Santo?
Porque Deus é distinto de nós e de todas as
coisas criadas1, e contudo o Céu e a Terra estão
cheios de Sua glória2. Só Deus é perfeitamente
justo e bom3, odeia o pecado e o mau, entretanto
perdoa nossos pecados4.
27. Que é Deus Pai?
Ele é o Pai5 do nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele é
todo-poderoso6, o Criador santo e soberano de
tudo o que é7. Através de sua Palavra e pelo seu
Espírito, ele faz o universo8 e a mim9, e sustenta
cada parte dele para sua glória e deleite10. Em
amor, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao seu
povo eleito, Israel, assim que, todos os que
estavam sem Deus e sem esperança, possam ter
paz e reconciliar-se com Deus11.

De Deus Filho
28. Que é o Senhor Jesus Cristo?
Ele é Deus o Filho eterno, a Palavra de Deus feita
Homem, gerado por Deus desde toda a
eternidade12. Quando o tempo se cumpriu, Deus
manteve Sua promessa a Abraão, Moisés, Davi e
todos os Seus profetas. Ele enviou o seu Filho ao
mundo13; nasceu de Maria, sendo essa virgem,
pela intervenção do Espírito Santo, assim nós
poderíamos chegar a ser filhos de Deus14. Se fez
homem e habitou entre nós15; morreu pela nossa
salvação na cruz16, como o perfeito sacrifício
oferecido, uma vez por todas, para o perdão dos
pecados17. Deus levantou Jesus da morte e o fez
Senhor sobre todas as coisas. Agora, Ele reina no

(1) 2 Cor. 13:14.
(2) Is. 40:25-26.
(3) Is. 6:3.
(4) Os. 11:9.
(5) Ex. 34:6-7.
(6) Salmo 90:2;
93:2; Ro. 14:15.
(7) Salmo 95.
(8) Atos 14:15.
(9) Salmo 33:6;
Ap. 4:11.
(10) Mateus
10:29-30.
(11) Gê. 1:1-31;
Heb. 1:10.
(12) João 3:1617; Ef. 2:17-18.
(13) Joao 1:1;
17:5; Salmo 2:7;
Col. 1:17.
(14) Ro. 5:10; 2
Cor. 5:18; João
3:16.
(15) Mateus
1:18-25; Lucas
1:26-35; 2:1-20;
Gal. 4:4-5.
(16) João 1:14.
(17) 1 João 2:2;
Ap. 5:9; 1 Pe
1:18-19.
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(18) Ro. 5:6-8.
(19) 1 João 2:1;
Heb. 7:25.
(1) Mateus
16:27; 26:63-64;
João 14:3; Atos
17:31; 1 Tess
1:9-10.
(2) 1 Pe 2:9.
(3) Col 1:12-14.
(4) João 3:16.
(5) Ro 10:13.
(6) 2 Cor 5:9.
(7) Fp. 2:9-11;
Lucas 10:22.
(8) Ro. 8:9.
(9) João 15:26.

Céu, como advogado e intercessor diante de
Deus18. Ele voltará em glória, como Juiz e
Salvador,19 e reunirá seu povo eleito1.
29. Porque Jesus é chamado de Senhor e
Salvador?
Porque pela sua vinda, sua morte, sua ressureição
e ascensão, Ele tem vencido o mal, me resgatado
da escuridão e condenação que mereço2, levandome a sua luz maravilhosa3, perdoando meus
pecados e dando-me vida eterna4. Portanto, Ele é
meu Senhor e Salvador5 e, em obediência
agradecida, eu faço o meu fim em todas as coisas
seguir-lo e agradá-lo6. Assim, Ele é o Senhor e
Salvador de minha vida e não desejo obedecer a
ninguém além d’Ele7.

(10) Salmo
104:30; 2 Pe
1:20-21.

De Deus Espirito Santo

(11) Atos 2:1-4.

30. Que é o Espírito Santo?
O Espírito Santo é o Espírito de Deus8, que
procede do Pai9. Ele é o Senhor, o doador de vida,
e Ele falou através dos Profetas10. O Senhor Jesus
enviou o Espírito para vir sobre os seus discípulos
em Pentecostes11, e o Espírito habita em nós,
derramou o amor de Deus nos nossos corações12,
nos permite crescer na sua semelhança13, servir
outros com amor14, ser santificados15, e nos dá dons
espirituais16. Por Ele, entendo que Deus é meu Pai
que cuida de mim continuamente, e aprendo a
confiar e orar nEle17.

(12) Ro. 5:5.
(13) 2 Cor. 3:18.
(14) Ef. 4:1-3.
(15) 1 Pe 1:2; 2
Tess 2:13.
(16) 1 Cor. 12:7,
11.
(17) Gal. 4:6.
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31. Porque é chamado o doador de vida?
Porque Ele dá vida a todas as coisas e dá o novo
nascimento aos filhos de Deus1. Ele abre a palavra
de Deus para nós e nos dirige em toda verdade2,
capacitando que possamos chamar a Deus nosso
Pai e a Cristo nosso Senhor3.

(1) João 3:5.
(2) João 16:1214.
(3) 1 Cor. 12:3.
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A OBEDIÊNCIA CRISTÃ

A Vida Cristã
32. Qual é o chamado da vida Cristã?
Viver, como Deus quer que vivamos e, pela sua
graça, glorificar o seu Santo Nome em tudo o que
pensamos, dizemos e fazemos1.
33. Que é a graça?
A graça é a bondade amorosa de Deus para
conosco, completamente imerecida por nós2.
Especialmente, é mostrado nessa misericórdia
pela qual ele nos perdoa, não pelo que fazemos,
mas pela nossa fé em Cristo3. Pela sua graça, Ele
nos prepara boas obras para caminhar nelas e nos
capacita pela orientação do seu Espírito a fazêlas4.

(1) 1 Cor. 10:31.
(2) Joel 2:13.
(3) Efésios 2:8-9.
(4) Efésios 2:10.
(5) Mateus
12:29-31; Lucas
10:29-37.

34. Como honramos a Deus em todas as coisas?
O Senhor Jesus ensino os seus discípulos a amar
ao Senhor, nosso Deus, e amar nosso próximo
como a nós mesmos5.

Os Mandamentos
35. A terceira promessa feita no seu batismo o
vincula a manter os mandamentos de Deus
todos os dias de sua vida. Onde Deus fez
conhecidos os mandamentos?
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(1) Êx. 20:1-17;
Mateus 22:3739.
(2) Êx 19:1-25.
(3) Êx 20:1-17.

Deus tem feito seus mandamentos conhecidos nas
Escrituras do Antigo e Novo Testamento,
especialmente nos ensinos e exemplos de nosso
Senhor Jesus Cristo.1
36. Quais são os Mandamentos da Lei de Deus?
Os Mandamentos da Lei de Deus são Dez.
37. Porque falamos “da Lei de Deus”?
Falamos “da Lei de Deus” porque estes dez
mandamentos são a base do conjuntos das leis
que Deus deu a Moises no Monte de Sinai, depois
de ter libertado Israel do Egito.2
38. Repita os Dez Mandamentos.3
Eu sou o SENHOR teu Deus, Não terás outros
deuses diante de mim.
Não farás para ti nenhum ídolo; Não te encurvarás
a eles nem os adorarás.
Não tomarás o nome do SENHOR teu Deus em
vão.
Lembra-te do dia do Sábado, para o santificar.
Honra a teu pai e a tua mãe.
Não matarás.
Não adulterarás.
Não roubarás.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
Não cobiçarás nenhuma coisa do teu próximo.
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39. Qual é sumário da Lei de Deus?
O Senhor Jesus Cristo diz, “O principal é: Ouve,
Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração,
de toda a alma, de todo o entendimento e de
todas as forças. E o segundo é este: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo. Não há
outro mandamento maior do que esses.”1
40. Que nos ensinam os Mandamentos?
Aprendi duas coisas: amar a Deus, e amar ao meu
próximo.
41. Como amamos a Deus?
Amo a Deus quando:
Acredito e confio n’Ele, com todo o meu coração,
com toda minha mente, com toda minha alma, e
com toda minha força; adorar a Ele como o único
Deus verdadeiro2; dar graças a Ele e pôr toda
minha confiança n’Ele3; chamá-Lo; honrar Seu
Santo Nome e Sua Palavra, e servir a Ele
verdadeiramente todos os dias de minha vida4.
Não permito que nenhuma pessoa ou coisa criada
tome seu lugar5, mas usar meu tempo, meus dons
e minhas posses como quem deve prestar contas
a Ele6.

(1) Marcos
12:28-31.
(2) Mt. 4:10; 1
Tess 1:9; Ap. 4:911.
(3) 1 João 5:9;
João 15.10; Pv
3.5-6; 1 Tess
5.16-18; Fp
2.13-14; 1 Pe
1.2, 22.
(4) Sal 119.72,
139; Mc 12.3031; Mt 6.24; Ro
15.16.
(5) Is 42.8; 1
Tess 1.6-9.
(6) Mt. 25:14-30.
(7) Heb 10:25.
(8) Salmo 27:4,
8; 2 Pe 3:18.
(9) Êx. 20:9-10.
(10) Lucas 9:23.
(11) Lucas
22:14-20.
(12) 1 Tess 5:19
(13) Gê 1.29-30;
2.15; Sal 104

Guardo o dia do Senhor para adorar7, orar8 e
descansar do trabalho9.
Tomo minha cruz e sigo Cristo em penitência e
fé10, vivendo na memória grata de sua morte11, e
prestar atenção à voz e sussurros do Espírito
Santo12.
Sou mordomo fiel da criação de Deus13.
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(1) Miqueias 6.8;
Amos 5.24 / Gal
6.10/ Mat 7.12;
22.39.
(2) Pv 1.8; 1 Tim
5.4.

42. Como amamos ao nosso próximo?
Amo meu próximo quando:

(3) 1 Tim 2.1-13;
5.17; Ro 13.1-7.

Trato eles com justiça e bondade, me preocupo por
todas as pessoas, especialmente pelos que são
parte da família de Deus1.

(4) Marcos 7.2022.

Honro, respeito e ajudo meu pai e minha mãe2.

(5) Col 3.17;
Tiago 3.5-9; 1 Pe
3.10.

Honro, obedeço e oro por aqueles em autoridade3.

(6) Pv 12.19.
(7) Lev. 19.17; Ef
4.15; 1 Tess
5.14-15.
(8) Lev 19.13;
João 10.10.
(9) Ro 1.29-32;
1 Tim 5.12-13;
Pv 11.12-13.
(10) Ef 4.25-29
(11) 1 Tess 4.34.
(12) Heb 13.4.
(13) Ro
Tiago 4.2.

7.7;

(14) Pv 13.11.
(15) 1
4.11-12.

Tess

(16) Mt 6.33
(17) Sal 47.8;
135.7.
(18) João 14.1416; Ro 8.19-21;
1 Cor 7.29-31;
Fp 3.20; 1 Pe
2.11.
(19) Ro. 13.12; 2
Cor. 6.7; 10.4-5;
Ef 6.10-20; 1
Tess. 5.8.
(20) Ro.
João 15:5.
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Sendo respeitoso a todos, e sem inveja4; não
machucar ninguém pela palavra nem com as obras5;
ser verdadeiro e justo em todas minhas relações6;
não ter malícia nenhuma, nem ódio em meu
coração e falar a verdade com amor7.
Livrando as minhas mãos de furtar e roubar8, e
minha língua de mentir, caluniar e fofocar9; ser puro
em pensamento, palavra e obras10, controlando
meus desejos carnais pelo poder do Espírito Santo
que habita em mim11, e se for casado viver
fielmente no matrimônio12.
Não desejar, nem cobiçar, as possessões de outras
pessoas13; mas trabalhar honestamente e bem14, e
dar generosamente àqueles em necessidade15,
confiando em Deus pelas provisões de todas
minhas necessidades16.
Assim, reconheço o reinado de Deus na sociedade
humana18, e tento viver, como cidadão do Reino19,
lutando contra o mal e onde quer que o encontre,
em mim, ou no mundo ao redor de mim, resistindo
os desejos e pensamentos maldosos20.

8:9;
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A vida no Reino
43. Porque precisamos do Espírito de Cristo?
Porque qualquer um que não tenha o Espírito de
Cristo não pertence a ele, e não pode viver para
Ele1.
44. Quais são frutos que o Espírito produz nas
nossas vidas?
Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade, fidelidade,
amabilidade e domínio próprio. Contra essas
coisas não existe lei.1

(1) Gal. 5:22-25.
(2) Gal. 5:16-21.
(3) Fp. 2:13;
4:13; Heb 4:16.
(4) Gal 5:22-26.
(5) João 15.5; 1
Cor 15.10; 2 Cor
9.8; 12.9.

45. Quais são as obras da carne?
As obras da carne são imoralidade, impureza e
indecência; idolatria e feitiçaria; inimizades,
rivalidades e ciúmes; ira, ambição egoísta,
discórdias, partidarismo e inveja; bebedeiras,
orgias e coisas semelhantes a essas. Os que as
praticam não herdarão o reino de Deus2.
46. Como podemos fazer aquilo que Deus
ordena e vencer a tentação e o pecado?
Eu posso fazer estas coisas somente com a ajuda
de Deus e pela Sua graça3 que produz os frutos
do Espírito4.
47. Como acontece isso?
Pela graça de Deus, o próprio Deus atua em
Jesus Cristo para perdoar, inspirar e fortalecernos pelo Espírito Santo.5
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(1) 2 Cor 3.1418; Col 3.10.
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48. Como o Espírito nos fortalece?
Ele nos fortalece através da sua obra em nós que
nos transforma e santifica a semelhança de Cristo,
de glória em glória, como filhos do Reino1.
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O CRESCIMENTO EM CRISTO
As Disciplinas Cristãs
49. Como crescemos no amor, no conhecimento
e na graça de Deus?
Crescemos, como amigos de Deus, através da
graça de Deus1 quando nos reunimos na
congregação cristã2; oramos juntos3; lemos e
estudamos as Escrituras4; recebemos os
Sacramentos5, e seguimos o exemplo de Cristo
fazendo a vontade de Deus6.

As Sagradas Escrituras
50. Como Deus nos ensina sobre Ele e suas
promessas?
Deus nos ensina através das Sagradas Escrituras7.
Nelas, Deus nos ensina pelo seu Espírito8, nos
chama a salvação em Cristo e nos capacita para
toda boa obra no seu serviço9.
51. Que são as Sagradas Escrituras?
As Sagradas Escrituras, também conhecidas como
a Bíblia, são o nome dado à coleção dos livros do
Antigo e Novo Testamento, ou Pactos, dos quais
Deus é o Inspirador e Autor10. Ela é a revelação
do próprio Deus à humanidade através dos
patriarcas11, dos profetas12 e do seu povo Israel, e
sobre todas as coisas Seu Filho, Jesus Cristo13.
Com o envio de Cristo e os dons do Espírito

(1) Ef. 4:7.
(2) Atos 15:3940.
(3) Tiago 4:6;
Heb 4:16.
(4) 2 Tim 3:1617.
(5) Mateus
26:26-29; Ro 6:
3-4.
(6) 1 Pe. 5:10.
(7) Ro. 15:4.
(8) 1 Tess 1:5.
(9) 2 Tim. 3:1617.
(10) 2 Tim 3:16;
2 Pe 1:20-21;
3:15-16.
(11) Ro 15:8.
(12) Atos 3:24
(13) Atos 17:11;
Heb 1:1-2.
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(1) Lucas 21:8,
33; Ap 22:18-19.
(2) 2 Pe 1:21.
(3) 1 Tim 4:13;
Col 4:16; 2 Pe
3:2.
(4) João 5:39.
(5) Salmo 119:5;
João 5:8-9.
(6) Col 4:2.
(7) Salmos 51:15; Is. 1:18.
(8) 1 João 1:8-9.
(9) Tiago 1:17.
(10) Ef. 6:18; Ro
8:26-27.
(11) Salmo 104;
Lucas 4:4.
(12) Ro 10:17.
(13) Salmo 32:8.
(14) Sal 40.1;
123:1; Lam 3:41;
João 16.23-24;
Ro 8.26-27.

Santo, escritos no testemunho apostólico, a
definitiva revelação do próprio Deus é agora
completa e plena1.
52. Como nos foi dada a Bíblia?
A Bíblia nos foi dada pelo Espírito Santo que
primeiro inspirou e dirigiu os autores2, e depois
levou a Igreja a receber os seus escritos, como as
Sagradas Escrituras3.
53. Como devemos ler e estudar as Sagradas
Escrituras?
Devemos diligentemente ler e estudar a Bíblia
com oração, o desejo de aprender e conhecer a
Cristo4, e, através dela, Deus nos fala pelo Seu
Espírito Santo para poder entender, crer e fazer a
perfeita vontade de Deus5.

A Oração Comum
54. Que é a oração?
Orar é levantar os corações e mentes para Deus.
Adoramos a Ele6, confessamos nossos pecados7 e
pedimos para ser perdoados8, agradecemos a
Deus9, oramos pelos outros10 e por nós mesmos11,
escutamos a Ele12 e buscamos conhecer Sua
vontade13.
55. Como se ora?
Oramos a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, no
poder do Espírito Santo.14
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56. Mas sendo Deus santo e nós pecadores,
como podemos esperar que nos escute?
Não somente podemos, mas temos certeza de
que nossas orações serão escutadas pelo Pai, se
fazemos com fé e no nome de Jesus.1
57. Porque temos tal confiança?
Somente a graça e o amor de Deus, que nos tem
feito os seus filhos. Conhecemos que Deus o Pai
dá bons dons para seus filhos2; Deus o Filho nos
ensina para orar no seu nome3; E Deus o Espírito
nos ajuda a orar, e ora por nós em conformidade
com a vontade de Deus4.
58. Como devemos orar?
Oramos para que Deus nos dê graça cada dia5,
para que o adoremos e confessemos todo dia6;
assim como, nos conceda todas as coisas que
necessitamos para a alma e o corpo7; que seja
misericordioso conosco, perdoando nossos
pecados8 e recebendo a graça para perdoar aos
outros; e nos salve e defenda de todos os perigos,
tanto espirituais como físicos9, sendo livres de
todo mal e da morte eterna10.

(1) Mat. 7:7;
21:22; Marcos
11:23; João
16:23.
(2) Lucas 11:13.
(3) João 16:24.
(4) Ro 8:26-27.
(5) 2 Cor 13:14.
(6) Mat 4:10.
(7) Mat 6:25-34.
(8) Salmo 51:1.
(9) Ro 8:35-40.
(10) João 10:1011.
(11) Mateus 6:913.

59. Qual é a oração que Jesus ensinou aos seus
discípulos?11
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 nos dá hoje e perdoa-nos as
nossas dívidas, assim como nós também
perdoamos aos nossos devedores. E não nos
deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois
teu é o reino, e o poder, e a glória, para

! 25!
!

!

!
(1) Salmo 42:12; 63:1-4.

sempre. Amém.
60. Que nos ensina esta oração?
Devemos colocar todas nossas preocupações e
necessidades
na
mão
dEle,
mas
oramos especialmente para que Deus seja
conhecido verdadeiramente, como Deus em todas
as nações; o Reino de Deus venha e o Senhor Jesus
seja revelado, como Rei em toda sua glória e
poder; o caráter de Deus seja feito visível
claramente, como os povos em todos os lugares
fazem sua vontade; a provisão de Deus por nossas
necessidades continue, especialmente que Ele nos
dê o seu Santo Espírito; Deus possa perdoar os
nossos pecados por causa do seu Filho; Deus nos
dê a vitória quando sejamos tentados pelo mundo,
a carne e o demônio.
61. Quais os principais modos de oração?
Os principais são os seguintes: adoração, ação de
graças, confissão de pecados, oferta de nós
próprios a Deus, intercessão e petição.
62. Que é adoração?
Adoração é elevar o coração e a mente a Deus, não
para lhe pedir qualquer coisa mas com o fim de
desfrutar a sua presença e de o louvar.1
63. Por que razão devemos dar graças a Deus?
Devemos dar graças a Deus por todas as suas
bênçãos nesta vida, pela nossa redenção e por
tudo quanto nos atrai para mais perto dele.
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64. Que é a confissão de pecados?
A confissão de pecados é reconhecer na presença
de Deus, as nossas fraquezas, erros e pecados,
tanto pelo que temos feito como pelo que não
temos feito, pelo que temos dito e pelo que não
falamos, pelo que pensamos e o que deixamos
de pensar, reconhecimento da nossa miséria
diante do santo Deus,
e acompanhada de
súplica pelo perdão e pelo auxílio divino para
viver em santidade.1

(1) Salmo 51;
32:5.
(2) Ro 12:1.
(3) 1 Tim 2:1-6;
Fp 4:6.
(4) 1 Pe 2:5.
(5) 1 Tim 4:13.
(6) Ro 12:1.

65. Que é a oferta de nós próprios a Deus?
A oferta de nós próprios é a dedicação da nossa
vida e do nosso trabalho em união com Cristo,
para os propósitos de Deus.2
66. Em que consistem a intercessão e a
petição?
A intercessão consiste em apresentar perante
Deus as dificuldades dos outros; na petição
apresentamos ao Senhor as nossas próprias
dificuldades, orando sempre que seja feita a sua
vontade.3
67. O que é a oração comum?
A Oração Comum é o culto divino a Deus, onde
nos unimos em adoração, ação de graças e
louvor4, e ouvindo a Sua Santa Palavra5; em
segundo lugar, reconhecendo-o como o Senhor
da minha vida e oferecer minha vida em troca
como um sacrifício vivo6.
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(1) Lucas 24.1;
João 20.1; Atos
20.7.
(2) Ex 20.8; Atos
13.44; Mc 2.2324.
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68. Porque guardamos o Domingo?
O Domingo é o Dia do Senhor, porque foi neste
dia – o primeiro dia da semana – que Jesus Cristo
ressuscitou dentre os mortos1, e nele guardamos
um dia de descanso dedicado ao Senhor e as boas
obras.2
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A IGREJA DE CRISTO

O Povo de Deus
69. Quem é o povo de Deus?
O povo de Deus é aquele povo, no Céu e na
Terra, que tem sido redimido e purificado por
Jesus Cristo e somente pertence a Ele1. Seus
membros entram pela fé e batismo, e são uma
companhia com aqueles que adoram a Deus no
céu2. O povo de Deus também é conhecido como
a Igreja de Deus3.
70. Como podemos definir a Igreja?
A Igreja é o Corpo de que Jesus Cristo é a cabeça
e do qual são membros todos os batizados4.
Também, a Igreja é chamada o povo de Deus
eleito5, o templo do Deus vivo6, a noiva de
Cristo7, o Israel espiritual, uma nação santa e um
sacerdócio real8, e Coluna e Fundamento da
Verdade9.
71. Como reconhecemos a igreja de Deus na
Terra?
A Igreja verdadeira se reconhece pelo culto a
Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo. Serve ao
Senhor, Jesus Cristo, como sua Cabeça10. Ele guia
e nutre esta igreja através de sua palavra, pelos
sacramentos e com os Ministros de Deus, como
eles pregam, administram e recebem fielmente11,
através do qual se proclama o Reino de Deus12,
continua a obra reconciliadora na Terra13 e se

(1) Tito 2:14.
(2) Gal 3:26-28.
(3) Mat 16:18.
(4) Ef 5.23; 1 Cor
12.27.
(5) Êx 6.7; Heb
4.9.
(6) 2 Cor 6.16; 1
Pe 2.5.
(7) Ef 5.23-27.
(8) 1 Pe 2.5, 9;
Ap 5.10.
(9) 1 Tim 3:15.
(10) Ef. 4:15-16.
(11) Col 3:16.
(12) Ro 10:1415.
(13) 2 Cor 5:810.
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(1) Ef 2.20; 2
Tess 2.15; 2 Tim
1.13-14; 2.2.
(2) Col 4:2-4.
(3) João 17:21.
(4) Col 1:18.
(5) Ef 1:22-23.
(6) João 15.5; 1
Cor 12.12, 27.
(7) Êx 31.13; 1
Pe 1.16; Ef 5.2526.
(8) Mat 28.1920; Ef 1.22-23.
(9) Atos 2.42; Ef
2.19-20; Ap 7.9;
21.14; Gal 1.1

transmite os ensinos de Cristo e a doutrina
apostólica até o fim do mundo1.
72. Como a Igreja é descrita nos Credos?
A Igreja é descrita como Una, Santa, Católica e
Apostólica.
73. O que você quer dizer com essas palavras?
Com essas palavras, eu quero dizer que:
A Igreja é UNA, porque, apesar de suas divisões
visíveis, é uma família sob um Pai2, cujo propósito
é unir todas as pessoas em Jesus Cristo3, que é a
Cabeça da Igreja4 e os eleitos em Cristo somos os
membros5. Da mesma forma, que a Cabeça está
unida ao corpo e os membros no corpo estão
unidos uns aos outros, assim estamos unidos a
Cristo e entre nós pelo Espírito Santo6.
A Igreja é SANTA, porque é separada pelo
próprio Deus através do Espírito Santo7.
A Igreja é CATÓLICA, porque é para todas as
nações de todos os tempos, mantendo a fé Cristã
em sua plenitude8.
A Igreja é APÓSTOLICA, porque é enviada a
pregar o Evangelho em todo o mundo, e receber
sua autoridade divina de Cristo pelos Seus
Apóstolos9.
74. De que outras maneiras a igreja te ajuda a
crescer em Cristo?
Cristo abençoa seu povo, a igreja, através do
ministério da palavra e os sacramentos e outros
dons do seu Espírito:
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Ele responde nossas necessidades através de tais
ministérios, como a profecia e oração,
aconselhamento e oração, generosidade e
serviço e cuidado pastoral pelos enfermos1.
Através da obediência a sua palavra e usando
estes dons em amor, os membros do corpo de
Cristo ajudam uns aos outros para ser mais e mais
como Cristo, e são capacitados para o serviço e a
missão da igreja2.
75. Qual é a missão da Igreja?
A missão da Igreja é proclamar o evangelho3;
fazer discípulos de todas as nações4; ensinar a
obedecer tudo o que Cristo falou5, louvar e
adorar a Deus na sua santidade6, e fazer visível o
Reino de Deus através do evangelho até que
Cristo volte para Sua Noiva7.
76. Que nos é prometido no evangelho?
Através do evangelho, recebemos as boas novas
do amor inabalável de Deus por nós, o perdão
dos pecados, seu prometido Espírito Santo, o
Reino de Deus e a vida eterna. Todos estes dons
de Deus são encontrados em Cristo8, que nos
ama e se entregou a si mesmo por nós9.

(1) Ro 12:3-8.
(2) Ef 4:11-14.
(3) Mat. 28:1820; Atos 1:8.
(4) Col 1:28.
(5) Mat 28:20.
(6) 1 Pe. 2:9;
3:15.
(7) Mat 16:18;
24:31 Ap 3.9;
21:2; 2 Ts 1.510; Ef 5.27; 1 Cor
11.2.
(8) 2 Cor 1:20.
(9) Gal 2:20.

77. O que é a Igreja Anglicana Reformada?
A Igreja Anglicana Reformada é uma jurisdição
local da Igreja Livre de Inglaterra (FCE) a qual é
um ramo da Igreja Una, Santa, Católica e
Apostólica, cujas doutrinas ela proclama e cujo
ministério
ela
mantêm,
constituída
de
congregações locais do Corpo de Cristo sob as
formas de fé, culto e disciplina recebidas da Igreja

! 31!
!

!

!
(1) João 17:2026.

de Inglaterra.

(4) Lucas 3:3.

78. Como a Igreja Anglicana Reformada
considera aos outros cristãos?
Consideramos os outros Cristãos, como irmãos em
Cristo, e oramos pela unidade que é a vontade de
Cristo para a igreja.1

(5) Ef 4.30; 1.1314; 2 Cor 1.2122.

Os Sacramentos de Cristo

(2) Mat 28.19;
Marcos 16.1516.
(3) Lucas 22.19;
1 Cor 11.23-26.

(6) Gal 3.26-27;
Ro 8.16-17.
(7) Gal 3.29; João
6.40; 1 Pe 1.3-5.

79. Que significa “Sacramento”?
Por sacramento, quero dizer uma celebração da
redenção, na forma ordenada por Cristo, em que
coisas materiais são usadas como sinais e
promessas da graça de Deus, e nos quais se
convertem em sinais externos e visíveis de uma
graça interna e espiritual, que se nos concede
quando recebemos o sacramento em fé.
80. Quantos Sacramentos instituiu Cristo no
Evangelho?
Cristo no Evangelho somente nomeou dois
Sacramentos para Sua Igreja, como necessários
por todos para a plenitude de vida: Batismo2, e a
Ceia do Senhor3.
81. Que é o Batismo?
O Batismo é um sinal que é testemunho de que
nossos pecados são perdoados4, e nos torna parte
do novo Pacto que selou em cada um de nós,
pessoalmente, pelo Espírito Santo5, em Cristo.
Através do novo Pacto, feito na Cruz, somos
recebidos como filhos de Deus na sua Igreja6, e
recebemos o dom da vida eterna7.
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82. Qual é o sinal externo e visível no Batismo?
Água1; com a qual somos batizados em Nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo2. Pode ser
aplicado satisfatoriamente por imersão, aspersão
ou efusão conforme seja conveniente ou da
necessidade a ser analisada.
83. Qual é a graça interna e espiritual?
União com Cristo na sua morte e ressurreição3, o
perdão dos pecados4, e o novo nascimento em
justiça5, porque sendo por natureza nascidos em
pecado, e filhos da ira6, com isso nos tornamos
filhos da graça, dentro do sacerdócio real do
povo de Deus, a Igreja7.
84. Que se requer das pessoas que hão de ser
batizadas?
Arrependimento, pelo qual renunciem ao pecado;
e Fé8, pela qual creiam firmemente nas promessas
de Deus que se lhes faz neste sacramento9.

(1) Atos 8.36-37;
10.47; Gal 2:20.
(2) Mat 28:19.
(3) Ro 6:3-4.
(4) Atos 2:38.
(5) João 3:5.
(6) Ef 2:3.
(7) 1 Pe. 2:5-9; 1
Cor. 12:13.
(8) Marcos
16:16.
(9) Atos 2:38-39;
1 Pe 3:21.
(10) Atos 10:24,
47; 16:15, 33;
Marcos 10:1316.
(11) Ro 3.23-25.

85. Então, porque são as crianças batizadas,
quando eles não podem fazer ou cumprir estas
promessas?
Porque eles também são herdeiros das promessas
de Deus. E aqueles que fizeram as promessas por
eles, podem reivindicar sua adopção, como filhos
de Deus. Quando eles cresçam, poderão fazer
estas promessas por eles mesmos.10
86. Que é a Ceia do Senhor?
A Ceia do Senhor foi instituída pelo nosso Senhor,
Jesus Cristo, na noite antes de sua crucificação
para ser um memorial (anamnesis) continuo de
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(1) Lucas 22:19.
(2) Col 1.12-13;
At 2.42, 46-47.
(3) 1 Cor 10.17.
(4) 1 Cor 11.26.
(5) Mat 26.2628; 1 Cor 11.2325.
(6) João 6.35;
6.47-51.
(7) Mat 26.28;
Marcos 14.24; Lc
22.30.
(8) João 6.53; 1
Cor 10.16;
11.29-30.
(9) Ef 3.16-17;
João 6.51, 60-63.
(10) 1 Cor
11.27-29.

sua morte sacrificial11 e dos benefícios que
recebemos dela1. Também é
chamada
de
Eucaristia, porque é o sacrifício da Igreja de ação
de graças e louvor2; e, também é nomeada, Santa
Comunhão, porque através dela temos comunhão
com Cristo e com toda a Igreja3 e confirmamos
nossa união com Cristo e a promessa da vida
eterna dada por Deus4.
87. Qual é o sinal externo e visível ou forma na
Ceia do Senhor?
O pão e o vinho, que o senhor nos manda
receber5. O pão que comemos na Ceia do Senhor
simboliza o corpo, entregue por nós e nossos
pecados, do nosso Senhor Jesus Cristo6. O vinho
simboliza o sangue de Cristo derramado por nós e
por nossos pecados, símbolo da nova aliança
eterna7.
88. Qual é a graça interna e espiritual?
O Corpo e o Sangue de Cristo, que são
espiritualmente
tomados
e
recebidos
verdadeiramente pelos fiéis na Ceia do Senhor.8
89. Quais são os meios para receber o Corpo e
o Sangue de Cristo?
Recebemos os mesmos, por obra do Espírito
Santo, da própria vida de Cristo nas nossas vidas9.
Por isso, devemos aproximar-nos com humildade,
dando graças a Deus pelo sacrifício do Seu Filho,
Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
confessando nossos pecados e pedindo que nos
abençoe com o dom do Espírito Santo10.
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90. Quais são os benefícios de participar da
Ceia do Senhor?
O fortalecimento e conforto das nossas almas
para vida eterna pelo Corpo e Sangue de Cristo,
assim como nossos corpos são pelo pão e vinho1,
e uma antecipação do banquete celeste2.
91. Que se requer dos que vêm à Ceia do
Senhor?
Que a si mesmos se examinem3 e, sinceramente,
se arrependam dos seus pecados4; ter uma fé viva
na misericórdia de Deus mediante Cristo5,
lembrando sua morte com gratidão; estar
firmemente resolvido a gerir uma nova vida de
serviço6; e ser caridoso sempre7 e buscar a paz
com todos os homens8.

O Ministério Cristão

(1) João 6.51,
54-56; Sal
104.15.
(2) Lc 22.14-18;
Ap 19:9.
(3) 1 Cor 11.2829.
(4) Mat 6.:8.
(5) Heb 10:1922.
(6) 1 Cor 5:7-8;
Ro 12:1.
(7) Mat 5:23.
(8) Ro 12:18.
(9) Atos 13.3;
6.6; 20.28; 1
Tess 5.12-13; 1
Tim 4.14.
(10) Fp 1.1; Atos
15.4, 6, 22;
21.18.

92. O que queremos dizer com Ordenação?
Ordenação é o separar de um cristão para o
sagrado ministério da Igreja pela imposição de
mãos por um bispo com a oração para o Espírito
Santo capacitar o novo ministro para a obra de
Deus9.
93. Quem são os ministros da Igreja?
Os ministros da Igreja são os bispos, presbíteros,
diáconos e leigos, que a Igreja tem recebido e
continuam desde os primeiros tempos10.
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(1) 1 Cor 14.3337; Ef 5.22; 1
Tim 2:12.
(2) 1 Sam 3.121; At os9.1-16;
1 Tim 4.14.
(3) 1 Cor 9.27;
Fp 3.17; 2 Ts
3.9; 1Tm 3; Tt 1;
Gl 5.22-25.
(4) Mat 20.28; Lc
22.27; João
13:14.
(5) Atos 6.6, 8; 1
Tim 3.8-10.
(6) At 15.22; 1
Pe 5.1.
(7) 2 Tim 4:2.
(8) João 20:23.
(9) Atos 14:23.
(10) Heb 3:1; 1
Pe 2:25.
(11) Atos 20:28.
(12) 1 Tim 6:20;
1 João 4:1-3;
Judas 3-4.
(13) 2 Tim 1:6;
Tito 1:5.
(14) 1 Tim 3.1-7;
Tito 1:6-9; 1 Pe
5.2-4.
(15) Heb 7.2425; 2 Tess 1.1112.
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94. Quem pode ser admitido ao ministério
ordenado?
Em conformidade com Escritura e a Tradição da
Igreja, a Igreja Anglicana Reformada admite
somente varões batizados ao ministério ordenado1,
depois de que seu chamado tenha sido testado e
aceito pela Igreja2, mostrando verdadeira fé na
Palavra de Deus, uma genuína conversão e um
exemplo de vida3.
95. Qual é a função de um diácono?
Conforme o padrão de Jesus o Servo4, serve o
povo de Deus ajudando o bispo e os presbíteros no
culto e na pastoral5.
96. Qual é a função de um presbítero?
Compartilhar o ministério do Bispo dando conselho
e apoio na edificação do Povo de Deus5;
especialmente, pregando o evangelho e ensinando
a Palavra de Deus7; instruindo e batizando;
presidindo a Ceia do Senhor; pronunciando o
perdão e benção de Deus8; e cuidando das pessoas
confiadas pelo bispo a sua responsabilidade9.
97. Qual é a função de um bispo?
Conforme o padrão de Jesus, nosso Apóstolo,
Sumo Sacerdote, Pastor e Bispo10, o bispo é o
pastor principal na Igreja11; ele deve guardar e
ensinar a fé12; ordenar e confirmar os separados ao
ministério13; ser o ministro principal da palavra e
sacramento na sua Diocese14; e interceder pelo
povo confiado à sua responsabilidade15.
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98. Quem eram os Apóstolos?
Os Apóstolos foram os primeiros ministros que
tinham visto o Senhor Jesus Cristo, e que foram
pessoalmente chamados, inspirados e enviados
por Ele para ser os fundadores de Sua Igreja.1
99. Quem continuou o ofício dos apóstolos?
Os Apóstolos nomearam bispos e presbíteros para
levar adiante o mandato apostólico e a missão de
Deus2.

(1) Mat 10.1-4;
Mc 3.14; Atos
1.15-26; 1 Cor
9.1; Ef 2.19-22;
1 Cor 15.7-9.
(2) Atos 1.20,
22; 6.6; Col 1.25;
1 Tim 3.1; Tito
1.5; Lucas 10.1.
(3) Atos 2.42; Ef
2.20.

100. Que é o Episcopado histórico ou sucessão
histórica?
O Episcopado histórico é uma sucessão, através
dos séculos, onde uma geração de ministros
elegem, reconhecem e consagram a seguinte
geração de bispos da Igreja; em outras palavras,
uma sucessão histórica daqueles que seguem os
apóstolos, como eles seguiram a Cristo, assim
continuam a doutrina, culto e ministério
apostólico.3
101. Qual é a posição da Igreja sobre a sucessão
apostólica?
A doutrina de “sucessão apostólica” pela qual se
diz que o Ministério na Igreja Cristã somente é
válido quando a Igreja tem a mesma, e que sem
nela não existe a Igreja Cristã, nem Ministério
válido, e tampouco tem validez os Sacramentos,
entendemos que tal doutrina não tem fundamento
bíblico, e é produto de grave erro.
102. São estes os únicos ministérios da Igreja?
Não, não são. O Espírito Santo conferiu aos
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homens e mulheres muitos dons e ministérios para
ser usados na edificação da Igreja de Deus1.
(1) Ro 12.6-8; 1
Cor 12.7-11;
11:3; Ef 4:11.
(2) Ro 12.
(3) 1 Cor 12:4,
11.
(4) Atos 9:17; Ro
1:11.
(5) 2 Cor 5:1821.
(6) Atos 1:8;
2:42.
(7) Ro 10:14; 2
Tim 4:2.
(8) Marcos
16:15.
(9) Ef 4:12.
(10) Mat 28:1920.
(11) Col 1:13; 1
Tess 2:12; Ef
2:10; 2 Cor !0:36; 5:20.
(12) João 17:1-6.
(13) Atos 8.17;
19.6; João 7.3739; Lucas 2.12; 2
Cor 1.21-22; Tito
3.5; 1 João 2.20.

103. Qual é a função dos leigos?
O ministério dos leigos é seguir sempre o ensino e
exemplo de Cristo; representar a Cristo e a sua
Igreja; dar testemunho onde quer que estejam; ser
diligente na oração individual e no estudo das
Escrituras; ser assíduo ao culto público, em especial
ao domingo; servir conforme os dons e os
ministérios que tem recebido; promover a
participação na evangelização e nas missões; e
servir na vida, culto e governo da Igreja.2
104. Como podemos receber estes dons e
ministérios?
O Espírito Santo nos concede3 pela imposição de
mãos e oração4.
105. Qual é o propósito do ministério?
O propósito do ministério é continuar a missão de
Deus5 e o mandato apostólico no mundo6 através
da pregação da palavra7, a proclamação do
evangelho8 e a edificação do corpo de Cristo9. Ao
mesmo tempo que ensinamos as nações a
obedecer tudo o que Jesus ensinou10, construímos
o Reino de Deus na Terra11 e glorificando o santo
nome de Deus12.

Outros Ministérios da Graça
106. Que é a confirmação?
A Confirmação é o ministério pelo qual o Espírito
Santo, prometido ao batismo, fortalece o crente na
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vida Cristã através da oração com imposição de mãos pelo
bispo13.
107. O que é requerido daqueles a serem (1) Atos 19:5-6;
Ef 1:13.
confirmados?
É requerido que aqueles a serem confirmados (2) Ro 15:4;
devem ter sido batizados1, ser suficientemente Judas 3.
instruídos na fé Cristã2, arrepender-se dos seus (3) Atos 3:19; 1
João 1:9.
pecados3, e estarem preparados para confessar a
1 João 4:!4;
Jesus Cristo, como Salvador4, e obedecer a Ele, (4)
3:16-18.
como Senhor5.
108. Que é o Santo Matrimônio?
O Santo Matrimônio é o exclusivo compromisso
de um homem e uma mulher um para com o outro
no amor conjugal6. Destinada a ser uma união ao
longo da vida7, na qual crianças possam nascer,
ser sustentadas e instruídas nos caminhos do
Senhor8. O padrão para o matrimônio é mostrado
no amor de Cristo pela Igreja9.
109. Que é o ministério de cura?
O ministério de cura é aquele ministério que
busca a graça de Deus para a cura de mente,
espirito e corpo, em resposta a fé e orações, pela
imposição de mãos e/ou pela unção com azeite10.

(5) Fp 2:8-11; 1
Cor 15:57; 2 Cor
4:5.

(6) Gê 2:20-25; 1
Cor 7:1-5.
(7) Mat 19:3-12.
(8) 1 Cor 7:1214.
(9) Ef 5:22-33.
(10) Mc 16.18;
Tiago 5.14-16.
(11) João 20.2223; Tiago 5.16;
Sal 51.19; 1 João
1.9-10.

110. Que é o ministério de absolvição?
O ministério de absolvição é o que pronuncia a
misericórdia de Deus e o seu perdão de pecados
àqueles que tem feito confissão dos seus pecados
com a intenção de emenda nas suas vidas,
pronunciada por aqueles que a Igreja tem
autorizado a fazê-lo11.
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A Esperança Cristã

111. Que é a esperança cristã?
A esperança cristã é a confiança segura de nada
nos separara do amor de Deus que endura e
prevalece para sempre, como as promessas de
Deus1, já que é o próprio Deus que trabalha em
todas as coisas para o bem daqueles que amam a
Ele, que são chamados de acordo com seu
propósito2.
112. Porque temos plena certeza desta
esperança?
Porque temos certeza da fidelidade de Deus3
quem levantou a Jesus Cristo da morte4, e nos
tem dado os primeiros frutos do Espírito5.

(1) Hebreus
11:1.
(2) Ro 8:28.
(3) 1 Pe 1:3, 21.
(4) Heb 6:19-20.
(5) Ro 8:23.
(6) Ro 8:22.
(7) Ro 8:17;
12:2.
(8) Ro 8:18-21.

113. O que dizer então dos sofrimentos do
tempo presente?
Os filhos de Deus, como a própria criação,
experimentam dores, frustrações e morte nesta
era6, especialmente como buscam seguir a Cristo
em fazer a vontade de Deus7. Mas o sofrimento
deste tempo presente não são comparáveis com a
glória que vai ser revelada, quando o Senhor
Jesus venha de novo para julgar ao mundo, e toda
a criação compartilhará na gloriosa liberdade dos
filhos de Deus8.
114. Que acredita sobre as últimas coisas?
Que Deus em Cristo virá em glória para julgar aos
vivos e aos mortos, na plenitude do tempo.
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(1) Mat 24:2327; Atos 1:11.
(2) 1 Tess 4:17.
(3) Mat 28:19; 1
João 3:2-3.
(4) Mat 24.2327; Atos 1.11.
(5) Mc 13.26.
(6) 2 Tess 1.10.
(7) 1 Tess 4.16.
(8) Ap 1.7.
(9) 2 Cor 5.10.
(10) Mat 25.46.
(11) 1 Cor 16.22;
1 Tess 5.2; 2
Tess 2.1-4; Ap
22.7, 20.
(12) 2 Cor 5.10;
João 5.25-29.

Esperamos confiantes na segunda vinda de Cristo,
a ressurreição para a vida e a participação com os
santos na glória.1
115. Qual é a futura glória?
A futura glória é ser semelhante a Jesus, porque
sabemos que no advento de Cristo seremos iguais
a Ele. Então, veremos a Cristo, como Ele é e
viveremos com Ele eternamente2. Inclusive, agora,
procuramos seguir os ensinos de Cristo e estamos
sendo transformados na sua semelhança pelo
poder do Espírito Santo.3
116. Que é o advento de Cristo?
O advento de Cristo é a segunda vinda de Cristo.4
117. Que acontecerá nesse dia?
O Senhor Jesus Cristo, através de quem Deus tem
criado e redimido todas as coisas, voltará
inequivocamente de novo com poder e glória5,
sendo visto por todos os que crêem6, à Sua voz
todos os mortos ressuscitarão7, sendo visto por
todos8, julgará os vivos e os mortos, sendo
pronunciado e o julgamento9. Os perversos serão
levados para o castigo eterno, e os eleitos para vida
eterna10. Nesse momento, todas as coisas serão
feitas novas, perfeitas e completas no Seu Reino
eterno11.
118. O que é o Juízo final?
O Juízo final é o julgamento a que serão
submetidos os vivos e os mortos quando Cristo
voltar em Sua Glória.12
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119. Que significa para nós o céu e o inferno?
O céu significa para nós a plenitude da vida
eterna na fruição da felicidade perfeita preparada
por Deus para os seus filhos; é uma nova
existência, na qual somos unidos a todo o povo
de Deus, na alegria de O conhecermos
plenamente e uns aos outros. O inferno significa
«a segunda morte» (Ap 20:14), como resultado do
juízo de Deus e a condenação eterna.
120. Que entendemos por ressurreição?
Entendemos por ressurreição que Deus, que tem
vencido a morte pela ressurreição de Cristo,
ressuscitará da morte no corpo de glória a todos
os que estão em Cristo, para que possam viver
com ele na comunhão dos santos1.

(1) Lc 24.39;
João 5.29; 1 Cor
15.35-58; Col
2:12; 3.1; Ap 6.9;
7.9.
(2) Ro 8.38-39.
(3) 2 Pe 3.13; Ap
21.1.
(4) Ap 21.4.
(5) Ef 1.10; 1 Cor
15.28; 1 João
3.2; 1 Cor 13.12;
Ap 22.4-5.

121. Que é a Comunhão dos Santos?
A Comunhão dos Santos é a comparticipação em
Cristo, de todos os membros da família de Deus,
na terra e no céu. Esta comunhão inicia-se no
Batismo, vive-se no louvor, na oração e no serviço,
encontrando a sua consumação na Eternidade.
122. Qual é nossa certeza como cristãos?
Nossa certeza, como cristãos, é que nem morte
nem nenhuma coisa nos vai separar do amor de
Deus em Jesus Cristo2 e que viveremos no novo
céu e na nova terra3, onde não existe mais
sofrimento4, e onde todas as coisas serão unidas
em Cristo5.
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