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O Catecismo Batista de 

William Collins e Benjamin Keach 
 

 

Este Catecismo foi originalmente publicado para esclarecer a teologia da 

Segunda Confissão Batista de Londres, escrita em 1677 e publicada em 1688/9. 

 

 

Perguntas e Respostas divididas por temas: 

 

P: 1-7 (Deus, o Homem e a Palavra de Deus) 

P: 8-10 (Deus) 

P: 11-12 (Os Decretos de Deus) 

P: 13-14 (A Criação) 

P: 15-16 (A Providência) 

P: 17-20 (A Queda do Homem) 

P. 21- 23 (Pecado e Miséria) 

P: 24-27 (Jesus Cristo, o Redentor) 

P: 28-30 (Cristo: Profeta, Sacerdote e Rei) 

P: 31-32 (Cristo: Sua Humilhação e Exaltação) 

P: 33-34 (A Redenção) 

P: 35-36 (O Chamado Eficaz) 

P: 37-40 (A Justificação, a Adoção e a Santificação) 

P: 41-42 (Os Benefícios que os Crentes Recebem Provenientes da Obra de Cristo) 

P: 43-44 (O Fim do Ímpio) 

P: 45-46 (A Lei Moral) 

P: 47-48 (Os Dez Mandamentos) 

P: 49-50 (O Prefácio dos Dez Mandamentos) 

P: 51-54 (1º Mandamento) 

P: 55-58 (2º Mandamento) 

P: 59-62 (3º Mandamento) 

P: 63-68 (4º Mandamento) 

P: 69-72 (5º Mandamento) 

P: 73-75 (6º Mandamento) 

P: 76-78 (7º Mandamento) 

P: 79-81 (8º Mandamento) 

P: 82-84 (9º Mandamento) 

P: 85-87 (10º Mandamento) 
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P: 88-94 (O Pecado) 

P: 95-97 (Os Meios de Graça e a Palavra de Deus) 

P: 98-99 (As Ordenanças) 

P: 100-104 (O Batismo) 

P: 105-106 (A Igreja) 

P: 107-108 (A Ceia do Senhor) 

P: 109-111 (A Oração, e o Prefácio da Oração do Senhor) 
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Perguntas e Respostas 

 
Pergunta 1: Quem é o primeiro e melhor dos seres? 

Resposta: Deus é o primeiro e melhor dos seres.1 

 

1 Isaías 44:6; Salmos 8:1; 97:9 

 
Pergunta 2: Qual é o fim principal do homem? 

Resposta: O fim principal do homem é glorificar a Deus1, e deleitar-se nEle para sempre.2 

 

1 1 Coríntios 10:31 

2 Salmos 73:25-26 

 
Pergunta 3: Como sabemos que há um Deus? 

Resposta: A luz da natureza no homem, e as obras de Deus, claramente declaram que 

existe um Deus1; mas somente a Sua Palavra e o Seu Espírito efetivamente revelam-nO a 

nós para a nossa salvação.2 
 

1 Romanos 1:18-20; Salmos 19:1-2 

2 1 Coríntios 1:21-24; 1 Coríntios 2:9-10; 2 Timóteo 3:15 

 
Pergunta 4: O que é a Palavra de Deus? 

Resposta: As Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, sendo dadas por inspiração 

Divina, são a Palavra de Deus, a única regra infalível de fé e prática.1 
 

1 2 Pedro 1:21; 2 Timóteo 3:16-17; Isaías 8:20 

 
Pergunta 5: Como nós sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus? 

Resposta: A Bíblia evidencia-se ser a Palavra de Deus pela sublimidade de sua doutrina, 

a unidade de suas partes, o seu poder para converter os pecadores e para edificar os san-

tos; mas somente o Espírito de Deus, testemunhando pelas e com as Escrituras em nossos 

corações, é completamente capaz de nos convencer de que a Bíblia é a Palavra de Deus.1 

 

1 1 Coríntios 2:6, 7, 13; Salmos 119:18, 129; Atos 10:43, 26:22; 18:28; Hebreus 4:12; Salmos 19:7-9; 

Romanos 15:4; João 16:13-14; 1 João 2:20-27; 2 Coríntios 3:14-17 

 

Pergunta 6: Todos os homens devem utilizar as Sagradas Escrituras? 

Resposta: Todos os homens não somente são permitidos, mas ordenados e exortados a 

ler, ouvir e compreender as Escrituras.1 
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1 João 5:39; Lucas 16:29; Atos 8:28-30; 17:11 

 
Pergunta 7: O que as Escrituras ensinam principalmente? 

Resposta: As Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de 

Deus, e quais os deveres que Deus requer do homem.1 

 

1 2 Timóteo 3:16-17; João 20:31; Atos 24:14; 1 Coríntios 10:11, Eclesiastes 12:13 

 

Pergunta 8: O que é Deus? 

Resposta: Deus é Espírito1, Infinito2, Eterno3, e Imutável em Seu Ser4, Sabedoria, Poder, 

Santidade5, Justiça6, Bondade7 e Verdade.8 

 

1 João 4:24 

2 Salmos 147:5 

3 Salmos 90:2 

4 Tiago 1:17 

5 Apocalipse 4:8 

6 Salmos 89:14 

7 Êxodo 34:6-7 

8 1 Timóteo 1:17 

 

Pergunta 9: Há mais do que um Deus? 

Resposta: Há somente um, o Deus vivo e verdadeiro.1 

 

1 Deuteronômio 6:4; Jeremias 10:10 

 

Pergunta 10: Quantas Pessoas há na Divindade? 

Resposta: Há três Pessoas na Divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estes três são 

um só Deus, o mesmo em essência, iguais em poder e glória.1 

 

1 Coríntios 8:6; João 10:30; João 14:9; Atos 5:3-4; Mateus 28:19; 2 Coríntios 13:14 

 

Pergunta 11: O que são os decretos de Deus? 

Resposta: Os decretos de Deus são o Seu eterno propósito, conforme o conselho da Sua 

vontade, segundo os quais, para a Sua própria glória, Ele preordenou tudo o que acontece.1 

 

1 Efésios 1:11; Romanos 11:36; Daniel 4:35 

 
Pergunta 12: Como Deus executa os Seus decretos? 

Resposta: Deus executa os Seus decretos nas obras da criação e da providência.1 
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1 Gênesis 1:1; Apocalipse 4:11; Mateus 6:26; Atos 14:17 

 

Pergunta 13: O que é a obra da criação? 

Resposta: A obra da criação consiste em todas as coisas que Deus fez a partir do nada, 

pela palavra do Seu poder, em seis dias consecutivos e normais, e tudo muito bom.1 

 

1 Gênesis 1:1; Hebreus 11:3; Êxodo 20:11; Gênesis 1:31 

 
Pergunta 14: Como Deus criou o homem? 

Resposta: Deus criou o homem, macho e fêmea, segundo a Sua própria imagem, em 

conhecimento, justiça e santidade, possuindo domínio sobre as criaturas.1 

 

1 Gênesis 1:27; Colossenses 3:10; Efésios 4:24; Gênesis 1:28 

 
Pergunta 15: Quais são as obras da providência de Deus? 

Resposta: As obras da providência de Deus são a Sua santíssima, sábia e poderosa pre-

servação1 e governo de todas as Suas criaturas, e de todas as suas ações.2 

 

1 Neemias 9:6; Colossenses 1:17; Hebreus 1:3 

2 Salmos 103:19; Mateus 10:29-30 

 
Pergunta 16: Que ato especial de providência Deus exerceu em relação ao homem no 

estado em que ele foi criado? 

Resposta: Quando Deus criou o homem, entrou em um pacto de vida com este, sob a con-

dição de perfeita obediência; proibindo-o de comer da árvore do conhecimento do bem e 

do mal, sob pena de morte.1 

 

1 Gênesis 2:16-17; Gálatas 3:12; Romanos 5:12 

 
Pergunta 17: Será que os nossos pais continuaram no estado em que foram criados? 

Resposta: Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, 

caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus.1 

 

1 Gênesis 3:6; Eclesiastes 7:29; Romanos 5:12 

 
Pergunta 18: O que é o pecado? 

Resposta: Pecado é qualquer falta de conformidade com, ou transgressão da lei de Deus.1 

 

1 1 João 3:4; Romanos 5:13 
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Pergunta 19: Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que 

foram criados? 

Resposta: O pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram 

criados foi o seu comer o fruto proibido.1 

 

1 Gênesis 3:6, 12, 13 

 
Pergunta 20: Todo o gênero humano caiu na primeira transgressão de Adão? 

Resposta: O pacto foi feito com Adão, e não somente com ele, mas com toda a sua posteri-

dade; toda a humanidade que descende dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com 

ele na sua primeira transgressão.1 

 

1 1 Coríntios 15:21-22; Romanos 5:12, 18, 19 

 

Pergunta 21: Em que estado ficou a humanidade depois da Queda? 

Resposta: A Queda levou a humanidade a um estado de pecado e miséria.1 

 

1 Salmos 51:5; Romanos 5:18-19; Isaías 64:6 

 
Pergunta 22: Em que consiste a pecaminosidade do estado em que o homem caiu? 

Resposta: A pecaminosidade do estado em que o homem caiu consiste na culpa do primei-

ro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, que 

é comumente chamado de pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais 

que procedem dele.1 

 

1 Romanos 5:19; 3:10; Efésios 2:1; Isaías 53:6; Salmos 51:5; Mateus15:19 

 
Pergunta 23: Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? 

Resposta: Toda a humanidade, por sua Queda, perdeu a comunhão com Deus1, está sob 

Sua ira e maldição2, e assim se fez passível de todas as misérias nesta vida, à própria mor-

te, e às dores do Inferno para sempre.3 

 

1 Gênesis 3:8, 24 

2 Efésios 2:3; Gálatas 3:10 

3 Romanos 6:23; Mateus 25:41-46; Salmos 9:17 

 
Pergunta 24: Deus deixou toda a humanidade perecer no estado de pecado e miséria? 

Resposta: Deus, de Sua boa vontade desde toda a eternidade1, elegeu alguns para a vida 

eterna, entrando em um Pacto de Graça para livrá-los do estado de pecado e miséria, e 

para trazê-los a um estado de salvação por meio de um Redentor.2 
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1 Efésios 1:3-4 

2 2 Tessalonicenses 2:13; Romanos 5:21; Atos 13:8; Jeremias 31:33 

 
Pergunta 25: Quem é o Redentor dos eleitos de Deus? 

Resposta: O único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo1, que, sendo o 

eterno Filho de Deus, tornou-Se homem2, e assim foi e continua a ser Deus e homem, em 

duas naturezas distintas e uma Pessoa, para sempre.3 
 

1 Gálatas 3:13 

2 João 1:14; 1 Timóteo 2:5; 1 Timóteo 3:16 

3 Romanos 9:5; Colossenses 2:9 

 
Pergunta 26: Como Cristo, sendo o Filho de Deus, Se fez homem? 

Resposta: Cristo, o Filho de Deus, tornou-Se homem tomando para Si um verdadeiro 

corpo1, e uma alma racional2, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo na Virgem 

Maria, e nascido dela3, contudo, sem pecado.4 

 

1 Hebreus 2:14 

2 Mateus 26:38 

3 Lucas 2:52 

4 João 12:27; Lucas 1:31, 35; Hebreus 4:15; 7:26 

 
Pergunta 27: Quais são os ofícios que Cristo executa como nosso Redentor? 

Resposta: Cristo como nosso Redentor, executa os ofícios de um Profeta, de um Sacerdo-

te e de um Rei, tanto em Seu estado de humilhação quanto em Seu estado de exaltação.1 

 

1 Atos 3:22; Hebreus 5:6; Salmos 2:6 

 
Pergunta 28: Como Cristo executa o ofício de Profeta? 

Resposta: Cristo executa o ofício de Profeta, revelando-nos, pela Sua Palavra e Espírito 

Santo, a vontade de Deus para a nossa salvação.1 

 

1 João 1:18; 14:26; 15:15 

 
Pergunta 29: Como Cristo executa o ofício de Sacerdote? 

Resposta: Cristo executa o ofício de Sacerdote, por oferecer a Si mesmo, uma única vez, 

em sacrifício para satisfazer a justiça Divina1, e para nos reconciliar com Deus2, e fazendo 

contínua intercessão por nós.3 

 

1 1 Pedro 2:24; Hebreus 9:28 

2 Efésios 5:2; Hebreus 2:17; 7:25 

3 Hebreus 7:25; Romanos 8:34 
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Pergunta 30: Como Cristo executa o ofício de Rei? 

Resposta: Cristo executa o ofício de Rei sujeitando-nos a Si mesmo1, ao nos governar e 

defender2, e em restringir e vencer todos os Seus e os nossos inimigos.3 

 

1 Salmos 110:3 

2 Mateus 2:6 

3 1 Coríntios 15:25 

 
Pergunta 31: No que consistiu a humilhação de Cristo? 

Resposta: A humilhação de Cristo consistiu em Ele, e isso em condições precárias1, ter 

nascido sob a Lei2, sofrido as misérias desta vida3, a ira de Deus4 e a morte de um maldito 

na cruz5; em ser sepultado6, e permanecer sob o poder da morte por um tempo.7 

 

1 Lucas 2:7 

2 Gálatas 4:4 

3 Isaías 53:3 

4 Lucas 22:44; Mateus 27:46 

5 Filipenses 2:8 

6 Mateus 12:40 

7 Marcos 15:45-46 

 
Pergunta 32: No que consiste a exaltação de Cristo? 

Resposta: A exaltação de Cristo consiste em Sua ressurreição dentre os mortos ao terceiro 

dia1, em subir ao Céu e sentar-Se à direita de Deus Pai2, e em vir para julgar o mundo no 

último Dia.3 

 

1 1 Coríntios 15:4 

2 Marcos 16:19 

3 Atos 1:11; 17:31 

 
Pergunta 33: Como somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo? 

Resposta: Nós somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo, através da 

aplicação eficaz desta a nós1 pelo Seu Espírito Santo.2 

1 João 3:5-6 

2 Tito 3:5-6 

 
Pergunta 34: Como o Espírito aplica a nós a redenção adquirida por Cristo? 

Resposta: O Espírito aplica a nós a redenção adquirida por Cristo, pela fé que é operada 

em nós1, e por esta nos une a Cristo em nosso chamado eficaz.2 

 

1 Efésios 2:8 

2 Efésios 3:17 
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Pergunta 35: O que é o chamado eficaz? 

Resposta: O chamado eficaz é obra do Espírito de Deus1 segundo a qual Ele nos convence 

de nosso pecado e miséria2, ilumina nossas mentes para o conhecimento de Cristo3 e 

renova as nossas vontades4, e nos persuade e nos capacita a nos apegarmos a Jesus 

Cristo que é oferecido gratuitamente a nós no Evangelho.5 

 

1 2 Timóteo 1:9 

2 João 16:8-11; Atos 2:37 

3 Atos 26:18 

4 Ezequiel 36:26 

5 João 6:44-45; 1 Coríntios 12:3 

 
Pergunta 36: Quais os benefícios que aqueles que são chamados eficazmente participam 

nesta vida? 

Resposta: Aqueles que são chamados eficazmente nesta vida participam dos benefícios 

da justificação1, adoção2, santificação e dos vários benefícios que nesta vida o acom-

panham ou resultam do chamado eficaz.3 

 

1 Romanos 8:30; Gálatas 3:26; 1 Coríntios 6:11; Romanos 8:31-32 

2 Efésios 1:5 

3 1 Coríntios 1:30 

 
Pergunta 37: O que é justificação? 

Resposta: A justificação é um ato da livre graça de Deus, onde Ele perdoa todos os nossos 

pecados1, e nos aceita como justos diante de Seus olhos2 somente pela justiça de Cristo 

imputada a nós3, e recebida somente pela fé.4 

 

1 Romanos 3:24; Efésios 1:7 

2 2 Coríntios 5:21 

3 Romanos 5:19 

4 Filipenses 3:9; Gálatas 2:16 

 
Pergunta 38: O que é adoção? 

Resposta: A adoção é um ato de livre graça de Deus1, pela qual somos recebidos dentre 

o número dos filhos de Deus, e adquirimos direito a todos os privilégios dos tais.2 
 

1 1 João 3:1 

2 João 1:12; Romanos 8:16-17 

 
Pergunta 39: O que é santificação? 

Resposta: A santificação é a obra da livre graça de Deus1, pela qual somos renovados em 
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todo o homem, feito à imagem de Deus2, e somos mais e mais capacitados a morrer para 

o pecado e viver para a justiça.3 
 

1 2 Tessalonicenses 2:13 

2 Efésios 4:23-24 

3 Romanos 6:11 

 

Pergunta 40: Quais são os benefícios que nesta vida, acompanham ou seguem a justifica-

ção, a adoção e a santificação? 

Resposta: Os benefícios que nesta vida acompanham ou seguem a justificação, adoção e 

santificação, são a segurança do amor de Deus, paz de consciência1, alegria no Espírito 

Santo2, crescimento na graça3 e perseverança nesta até o fim.4 

 

1 Romanos 5:1-5 

2 Romanos 14:17 

3 Provérbios 4:18 

4 1 Pedro 1:5; 1 João 5:13 

 

Pergunta 41: Que benefícios os crentes recebem de Cristo quando morrem? 

Resposta: As almas dos crentes, quando morrem, são aperfeiçoadas em santidade1, e 

passam imediatamente para a glória2, e seus corpos, estando ainda unidos a Cristo3, des-

cansam em seus túmulos4 até a ressurreição.5 

 

1 Hebreus 12:23 

2 Filipenses 1:23; 2 Coríntios 5:8; Lucas 23:43 

3 1 Tessalonicenses 4:14 

4 Isaías 57:2 

5 Jó 19:26 

 

Pergunta 42: Que benefícios os crentes recebem de Cristo na ressurreição? 

Resposta: Na ressurreição, os crentes sendo ressuscitados em glória1, serão abertamente 

reconhecidos e absolvidos no Dia do Juízo2, e serão perfeitamente abençoados tanto no 

corpo como na alma, e entrarão no pleno gozo de Deus3 por toda a eternidade.4 

 

1 Filipenses 3:20-21; 1 Coríntios 15:42-43 

2 Mateus 10:32 

3 1 João 3:2 

4 1 Tessalonicenses 4:17 

 

Pergunta 43: O que será feito com o ímpio após sua morte? 

Resposta: As almas dos ímpios após sua morte serão lançadas nos tormentos do Inferno, 

e seus corpos jazerão em suas sepulturas até a ressurreição e julgamento do Grande Dia.1 
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1 Lucas 16:22-24; Salmos 49:14 

 
Pergunta 44: O que ocorrerá quanto aos ímpios no dia do julgamento? 

Resposta: No dia do julgamento, os corpos dos ímpios, sendo erguidos de suas sepulturas, 

devem ser condenados, juntamente com as suas almas, a tormentos indizíveis com o Diabo 

e seus anjos, para sempre.1 

 

1 Daniel 12:2; João 5:28-29; 2 Tessalonicenses 1:9; Mateus 25:41 

 
Pergunta 45: Qual é o dever que Deus requer do homem? 

Resposta: O dever que Deus requer do homem é a obediência à Sua vontade revelada.1 

 

1 Miquéias 6:8; Eclesiastes 12:13; Salmos 119:4; Lucas 10:26-28 

 
Pergunta 46: O que Deus, a princípio, revelou ao homem para ser a regra de sua obediên-

cia? 

Resposta: A regra que Deus, a princípio, revelou ao homem para ser obedecida foi a lei 

moral.1 
 

1 Romanos 2:14-15; 5:13-14 

 
Pergunta 47: Onde a lei moral é resumidamente compreendida? 

Resposta: A lei moral é resumidamente compreendida nos Dez Mandamentos.1 

 

1 Deuteronômio 10:4; Mateus19:17 

 
Pergunta 48: Qual é o resumo dos Dez Mandamentos? 

Resposta: O resumo dos Dez Mandamentos é amar ao Senhor nosso Deus com todo 

nosso coração, com toda a alma, com todas as nossas forças e com toda a nossa mente; 

e ao nosso próximo como a nós mesmos.1 

 

1 Mateus 22:36-40; Marcos 12:28-33 

 
Pergunta 49: Qual é o prefácio dos Dez Mandamentos? 

Resposta: O prefácio dos Dez mandamentos é: “Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da 

terra do Egito, da casa da servidão” (Êxodo 20:2). 

 

Pergunta 50: O que o prefácio dos Dez Mandamentos nos ensina? 

Resposta: O prefácio dos Dez Mandamentos nos ensina, que, porque Deus é o Senhor, e 

nosso Deus e Redentor, logo, somos obrigados a guardar todos os Seus mandamentos.1 
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1 Deuteronômio 11:1 

 

Pergunta 51: Qual é o Primeiro Mandamento? 

Resposta: O Primeiro Mandamento é: “Não terás outros deuses diante de mim” (Êxodo 

20:3). 

 

Pergunta 52: O que é requerido no Primeiro Mandamento? 

Resposta: O Primeiro Mandamento requer de nós que saibamos e reconheçamos que 

Deus é o único Deus verdadeiro, e nosso Deus1, e que O adoremos e O glorifiquemos em 

conformidade com isso.2 

 

1 Deuteronômio 26:17; Josué 24:15; 1 Crônicas 28:9 

2 Salmos 29:2; Mateus 4:10 

 

Pergunta 53: O que é proibido no Primeiro Mandamento? 

Resposta: O Primeiro Mandamento proíbe negar1, ou não adorar e glorificar o verdadeiro 

Deus, como Deus e nosso Deus2; e dar esta adoração e glória a qualquer outro, a qual é 

devida a Ele somente.3 

 

1 Josué 24:27; Salmos 14:1 

2 Romanos 1:20-21 

3 Romanos 1:25 
 

 
Pergunta 54: O que somos especialmente ensinados por essas palavras, “diante de Mim”, 

no Primeiro Mandamento? 

Resposta: Estas palavras, “diante de Mim”, no Primeiro Mandamento, ensinam-nos que 

Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito desagrada-Se com o pecado de 

termos qualquer outro deus.1 

 

1 Deuteronômio 30:17-18; Salmos 44:20-21; Salmos 90:8 

 
Pergunta 55: Qual é o Segundo Mandamento? 

Resposta: O Segundo Mandamento é: “Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma 

semelhança do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo 

da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, sou 

Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração da-

queles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guar-

dam os meus mandamentos” (Êxodo 20:4-6). 
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Pergunta 56: O que é requerido no Segundo Mandamento? 

Resposta: O segundo mandamento requer que nós recebamos, observemos e mantenha-

mos puros e em sua totalidade todos os cultos e ordenanças religiosas, tais como Deus nos 

prescreveu em Sua Palavra.1 
 

1 Deuteronômio 32:46; Mateus 28:20; Deuteronômio 12:32 

 
Pergunta 57: O que é proibido no Segundo Mandamento? 

Resposta: O Segundo Mandamento proíbe a adoração de Deus por meio de imagens1, ou 

qualquer outra forma que não foi prescrita em Sua Palavra.2 

 

1 Romanos 1:22-23; Deuteronômio 4:15-16 

2 Mateus 15:9; Colossenses 2:18 

 
Pergunta 58: Quais são as razões anexas ao Segundo Mandamento? 

Resposta: As razões anexas ao Segundo Mandamento são: a soberania de Deus sobre 

nós1, o Seu domínio sobre nós2, e o zelo que Ele tem pelo Seu próprio culto.3 
 

1 Salmos 45:11 

2 Êxodo 34:14 

3 1 Coríntios 10:22 

 
Pergunta 59: Qual é o Terceiro Mandamento? 

Resposta: O Terceiro Mandamento é: “Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; 

porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão” (Êxodo 20:7). 

 
Pergunta 60: O que é requerido no Terceiro Mandamento? 

Resposta: O Terceiro Mandamento requer o santo e reverente uso dos nomes de Deus1, 

bem como Seus títulos2, atributos3, Ordenanças4, Palavra5 e obras.6 

 

1 Salmos 29:2; Deuteronômio 32:1-4, 28:58-59 

2 Salmos 111:9 

3 Mateus 6:9 

4 Eclesiastes 5:1 

5 Salmos 138:2 

6 Jó 36:24; Apocalipse 15:3-4, 4:8 

 

Pergunta 61: O que é proibido no Terceiro Mandamento? 

Resposta: O Terceiro Mandamento proíbe toda profanação e abuso de qualquer coisa pela 

qual Deus Se faz conhecido.1 

 

1 Malaquias 1:6-7; Levítico 20:3; 19:12; Mateus 5:34-37; Isaías 52:5 
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Pergunta 62: Qual é a razão anexa ao Terceiro Mandamento? 

Resposta: A razão anexa ao Terceiro Mandamento é que embora os que quebrem este 

mandamento possam escapar da punição dos homens, ainda assim o Senhor nosso Deus 

não deixará que eles escapem de Seu justo juízo.1 
 

1 Deuteronômio 28:58-59; Malaquias 2:2 

 

Pergunta 63: Qual é o Quarto Mandamento? 

Resposta: O Quarto Mandamento é: Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis 

dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus; 

não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua 

serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque 

em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia 

descansou; portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou” (Êxodo 20:8-11). 

 

Pergunta 64: O que é requerido no Quarto Mandamento? 

Resposta: O Quarto Mandamento requer a santa guarda para Deus de um determinado 

tempo que Ele prescreveu em Sua Palavra, expressamente um dia inteiro em cada sete, 

para ser um santo Sabath para Ele mesmo.1 

 

1 Levítico 19:30; Deuteronômio 5:12 

 

Pergunta 65: Que dia dentre sete Deus designou para ser o Sabath semanal? 

Resposta: Desde a criação do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o sétimo 

dia da semana para ser o Sabath semanal1; e desde então, o primeiro dia da semana, que 

deve continuar até o fim do mundo, o qual é o Sabath Cristão.2 

 

1 Gênesis 2:3 

2 João 20:19; Atos 20:7; 1 Coríntios 16:1-2; Apocalipse 1:10 

 
Pergunta 66: Como o Sabath deve ser santificado? 

Resposta: O Sabath deve ser santificado por um santo repouso por todo aquele dia1, mes-

mo daqueles atividades seculares e recreações que são lícitas em outros dias2, e durante 

este dia, todo o tempo deve ser gasto em exercícios públicos e particulares de adoração a 

Deus3, com exceção daquele tempo que for destinado a praticar obras de necessidade e 

misericórdia.4 

 

1 Levítico 23:3 

2 Isaías 58:13-14 

3 Isaías 66:23 

4 Mateus 12:11-12 
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Pergunta 67: O que é proibido no Quarto Mandamento? 

Resposta: O Quarto Mandamento proíbe a omissão ou o desempenho negligente dos de-

veres exigidos1, e a profanação do dia pela ociosidade, ou por fazer o que em si mesmo é 

pecaminoso2, ou por pensamentos, palavras e obras desnecessárias, em relação às ativi-

dades seculares ou recreações.3 
 

1 Ezequiel 22:26; 23:38 

2 Atos 20:7 

3 Neemias 13:15, 17 

 

Pergunta 68: Quais são as razões anexas ao Quarto Mandamento? 

Resposta: As razões anexas ao Quarto Mandamento é que Deus, permitindo-nos seis dias 

da semana para os nossos próprios trabalhos1, Ele reivindica uma propriedade especial no 

sétimo, o Seu próprio exemplo e o Seu abençoar o dia de Sabath.2 
 

1 Êxodo 34:21; 31:16-17 

2 Gênesis 2:2-3 

 

Pergunta 69: Qual é o Quinto Mandamento? 

Resposta: O Quinto Mandamento é: “Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem 

os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá” (Êxodo 20:12). 

 

Pergunta 70: O que é requerido no Quinto Mandamento? 

Resposta: O Quinto Mandamento requer a preservação da honra e exercício dos deveres 

que pertencem a cada um em suas várias posições e relacionamentos como superiores1, 

inferiores2, ou iguais.3 
 

1 Levítico 19:32; 1 Pedro 2:17; Romanos 13:1; Efésios 5:21-22 

2 Efésios 6:1, 5, 9; Colossenses 3:19-22 

3 Romanos 12:10 

 
Pergunta 71: O que é proibido no Quinto Mandamento? 

Resposta: O Quinto Mandamento proíbe a negligência para com, ou fazer qualquer coisa 

contra a honra e dever, que pertencem a cada um em suas diferentes condições e rela-

ções.1 
 

1 Provérbios 30:17; Romanos 13:7-8 

 

Pergunta 72: Qual é a razão anexa ao Quinto Mandamento? 

Resposta: A razão anexa ao Quinto Mandamento é uma promessa de longa vida e prospe-

ridade (na medida em que isso servir à glória de Deus e seu próprio bem), a todos aqueles 

que guardam este mandamento.1 
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1 Efésios 6:2-3; Provérbios 4:3-6; 6:20-22 

 

Pergunta 73: Qual é o Sexto Mandamento? 

Resposta: O Sexto Mandamento é: “Não matarás” (Êxodo 20:13). 

 

Pergunta 74: O que é requerido no Sexto Mandamento? 

Resposta: O Sexto Mandamento requer todos os esforços lícitos para preservarmos a 

nossa própria vida1 e a vida de outros.2 

 

1 Efésios 5:29-30 

2 Salmos 82:3-4; Provérbios 24:11-12; Atos 16:28 

 

Pergunta 75: O que é proibido no Sexto Mandamento? 

Resposta: O Sexto Mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida, ou a vida de nosso 

próximo injustamente, ou algo que possa tender a isso.1 

 

1 Gênesis 4:10-11, 9:6; Mateus 5:21-26 

 

Pergunta 76: Qual é o Sétimo Mandamento? 

Resposta: O Sétimo Mandamento é: “Não adulterarás” (Êxodo 20:14). 

 
Pergunta 77: O que é requerido no Sétimo Mandamento? 

Resposta: O Sétimo Mandamento requer a preservação de nossa própria pureza, e da de 

nosso próximo, no coração, na conversação e no comportamento. 1 
 

1 1 Coríntios 6:18, 7:2; 2 Timóteo 2:22; Mateus 5:28; 1 Pedro 3:2 

 
Pergunta 78: O que é proibido no Sétimo Mandamento? 

Resposta: O Sétimo Mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impu-

ros.1 

 

1 Mateus 5:28-32; Jó 31:1; Efésios 5:3-4; Romanos 13:13; Colossenses 4:6 

 

Pergunta 79: Qual é o Oitavo Mandamento? 

Resposta: O Oitavo Mandamento é: “Não furtarás” (Êxodo 20:15). 

 

Pergunta 80: O que é requerido no Oitavo Mandamento? 

Resposta: O Oitavo Mandamento requer a lícita obtenção e favorecimento das posses e 

do estado exterior de nós mesmos e de outros.1 
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1 Provérbios 27:23; Levítico 25:35; Deuteronômio 15:10; 22:14 

 

Pergunta 81: O que é proibido no Oitavo Mandamento? 

Resposta: O Oitava Mandamento proíbe tudo o que prejudique ou possa injustamente 

danificar nossas próprias posses1 ou de nossos próximos, ou bens exteriores.2 

 

1 1 Timóteo 5:8; Provérbios 28:19 

2 Provérbios 23:20-21; Efésios 4:28 

 

Pergunta 82: Qual é o Nono Mandamento? 

Resposta: O Nono Mandamento é: “Não dirás falso testemunho contra o teu próximo” 

(Êxodo 20:16). 

 
Pergunta 83: O que é requerido no Nono Mandamento? 

Resposta: O Nono Mandamento requer a manutenção e promoção da verdade entre 

homem e homem1, e sobre nós mesmos, e bom nome de nosso próximo2, especialmente 

em testemunhos.3 

 

1 Zacarias 8:16; Atos 25:10 

2 Eclesiastes 7:1; 3 João 12 

3 Provérbios 14:5, 25 

 

Pergunta 84: O que é proibido no Nono Mandamento? 

Resposta: O Nono Mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à verdade, ou prejudicial 

ao nosso próprio bom nome e de nosso próximo.1 

 

1 Efésios 4:25; Salmos 15:3; 2 Coríntios 8:20-21 

 
Pergunta 85: Qual é o Décimo Mandamento? 

Resposta: O Décimo Mandamento é: “Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás 

a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu 

jumento, nem coisa alguma do teu próximo” (Êxodo 20:17). 

 
Pergunta 86: O que é requerido no Décimo Mandamento? 

Resposta: O Décimo Mandamento requer o pleno contentamento com a nossa própria con-

dição1, com um estado de espírito reto e caridoso em relação ao nosso próximo, e tudo o 

que é dele.2 

 

1 Hebreus 13:5; 1 Timóteo 6:6 

2 Romanos 12:15; 1 Coríntios 13:4-7; Levítico 19:18 
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Pergunta 87: O que é proibido no Décimo Mandamento? 

Resposta: O Décimo Mandamento proíbe todo o descontentamento com as nossas pró-

prias posses1, inveja ou murmuração para com os bens de nosso próximo2, e todas as 

emoções e afeições desordenadas quanto a tudo o que é dele.3 

 

1 1 Coríntios 10:10 

2 Tiago 5:9; Gálatas 5:26 

3 Colossenses 3:5 

 
Pergunta 88: Alguém é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? 

Resposta: Nenhum mero homem, desde a Queda, é capaz de guardar perfeitamente os 

mandamentos de Deus1 durante sua vida, antes ele os desobedece diariamente em pensa-

mento, palavra e ação.2 

 

1 Eclesiastes 7:20 

2 Gênesis 6:5; Gênesis 8:21; 1 João 1:8; Tiago 3:8, 2; Romanos 3:23 

 
Pergunta 89: Qual, então, é o propósito da Lei desde a Queda? 

Resposta: O propósito da Lei, desde a Queda, é revelar a perfeita justiça de Deus, para 

que o Seu povo possa conhecer a Sua vontade para as suas vidas e para que os ímpios, 

sendo convencidos de seus pecados, sejam por ela contidos e conduzidos a Cristo para a 

salvação.1 

 

1 Salmos 19:7-11; Romanos 3:20, 31, 7:7, 12:2; Tito 2:12-14; Gálatas 3:22, 24; 1 Timóteo 1:8 

 
Pergunta 90: Todas as transgressões da Lei são igualmente hediondas? 

Resposta: Alguns pecados em si mesmos, e em razão de vários agravos, são mais hedi-

ondos à vista de Deus do que outros.1 

 

1 Ezequiel 8:13; João 19:11; 1 João 5:16 

 
Pergunta 91: O que todo pecado merece? 

Resposta: Todo pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida quanto na 

que há de vir.1 

 

1 Efésios 5:6; Gálatas 3:10; Provérbios 3:33; Salmos 11:6; Apocalipse 21:8 

 
Pergunta 92: O que Deus exige de nós para que possamos escapar de Sua ira e maldição, 

devidas a nós por causa do pecado? 
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Resposta: Para escaparmos da ira e maldição de Deus devidas a nós por causa do pecado, 

Deus exige de nós a fé em Jesus Cristo, o arrependimento para a vida1, com o uso diligente 

de todos os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da 

redenção.2 

 

1 Atos 20:21 

2 Atos 16:30-31; 17:30 

 
Pergunta 93: O que é a fé em Jesus Cristo? 

Resposta: A fé em Jesus Cristo é uma graça salvífica1, pela qual O recebemos, e confia-

mos somente nEle para a salvação, tal como Ele é apresentado no Evangelho.2 

 

1 Hebreus 10:39 

2 João 1:12; Filipenses 3:9; Gálatas 2:15-16 

 

Pergunta 94: O que é o arrependimento para a vida? 

Resposta: Arrependimento para a vida é uma graça salvífica, pela qual um pecador, toma-

do por um verdadeiro senso de seu pecado1, e apreensão da misericórdia de Deus em 

Cristo2, com tristeza por causa e ódio de seus pecados, converte-se destes a Deus3, com 

firme propósito de esforçar-se por uma nova obediência.4 

 

1 Atos 2:37 

2 Joel 2:13 

3 Jeremias 31:18-19 

4 2 Coríntios 7:10-11; Romanos 6:18 

 

Pergunta 95: Quais são os meios externos e ordinários pelos quais Cristo nos comunica 

os benefícios da redenção? 

Resposta: Os meios externos e ordinários pelos quais Cristo nos comunica os benefícios 

da redenção são Suas ordenanças, especialmente a Palavra, o Batismo, a Ceia do Senhor 

e a Oração; todos os quais são feitos eficazes para a salvação dos eleitos.1 

 

1 Romanos 10:17; Tiago 1:18; 1 Coríntios 3:5; Atos 14:1, 2:41-42 

 

Pergunta 96: Como a Palavra é feita eficaz para a salvação? 

Resposta: O Espírito de Deus faz da leitura, mas especialmente da pregação da Palavra, 

meios eficazes para convicção e conversão de pecadores, e os edifica em santidade e 

consolação, por meio da fé para a salvação.1 

 

1 Salmos 119:11, 18; 1 Tessalonicenses 1:6; 1 Pedro 2:1-2; Romanos 1:16; Salmos 19:7 
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Pergunta 97: Como a Palavra deve ser lida e ouvida para que se torne eficaz para a sal-

vação? 

Resposta: Para que a Palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com 

diligência, preparação e oração; recebê-la com fé e amor1, escondê-la em nossos corações2 

e praticá-la em nossas vidas.3 

 

1 Provérbios 8:34; 1 Pedro 2:1-2; 1 Timóteo 4:13; Hebreus 2:1, 3; 4:2 

2 Tessalonicenses 2:10; Salmos 119:11 

3 Tiago 1:21, 25 

 
Pergunta 98: Como o Batismo e a Ceia do Senhor se tornam meios eficazes para a salva-

ção? 

Resposta: O Batismo e a Ceia do Senhor se tornam meios úteis para a salvação, não por 

alguma virtude em si mesmos, ou naqueles que os administram, mas somente pela bênção 

de Cristo1, e pela obra do Espírito naqueles que os recebem pela fé.2 

 

1 1 Pedro 3:21; 1 Coríntios 3:6-7 

2 1 Coríntios 12:13 

 
Pergunta 99: No que o Batismo e a Ceia do Senhor são diferentes das outras ordenanças 

de Deus? 

Resposta: O Batismo e a Ceia do Senhor são diferentes das outras ordenanças de Deus, 

em que eles foram especialmente instituídos por Cristo para simbolizar e aplicar aos crentes 

os benefícios da Nova Aliança por sinais visíveis e exteriores.1 

 

1 Mateus 28:19; Atos 22:16; Mateus 26:26-28; Romanos 6:4 

 
Pergunta 100: O que é o Batismo? 

Resposta: O Batismo é uma santa Ordenança, em que a lavagem com água em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo, simboliza a nossa união com Cristo, nossa participação 

nos benefícios do Pacto de Graça e nosso compromisso de sermos do Senhor.1 

 

1 Mateus 28:19; Romanos 6:3-5; Colossenses 2:12; Gálatas 3:27 

 
Pergunta 101: A quem o Batismo deve ser administrado? 

Resposta: O Batismo deve ser administrado a todos aqueles que realmente professam ar-

rependimento para com Deus1, a fé em e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo; e a 

mais ninguém além destes.2 

 

1 Atos 2:38; Mateus 3:6; Marcos 16:16 

2 Atos 8:12, 36; Atos 10:47-48 
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Pergunta 102: Os filhos dos que professam ser crentes devem ser batizados? 

Resposta: Os bebês, mesmo que sejam filhos de crentes professos, não devem ser batiza-

dos, pois não existe nenhum mandamento nem exemplo nas Sagradas Escrituras, ou cor-

reta inferência a partir destas, para o seu Batismo. 

 
Pergunta 103: Qual é o modo correto de administrar o Batismo? 

Resposta: O Batismo é devidamente administrado por imersão, ou mergulhando todo o 

corpo da pessoa na água, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.1 

 

1 Mateus 3:16; João 3:23; Atos 8:38-39 

 
Pergunta 104: Qual é o dever dos que são corretamente batizados? 

Resposta: É dever dos que são corretamente batizados, entregarem-se a alguma particular 

e ordenada Igreja de Jesus Cristo, de modo que andem em todos os mandamentos e 

preceitos do Senhor sem ter do que se envergonhar.1 

 

1 Atos 2:46-47; Atos 9:26; 1 Pedro 2:5; Hebreus 10:25; Romanos 16:5. 

 
Pergunta 105: O que é a igreja visível? 

Resposta: A igreja visível é a comunidade organizada de crentes professos, em todas as 

eras e lugares, onde o Evangelho é realmente pregado e as Ordenanças do Batismo e da 

Ceia do Senhor são corretamente administradas.1 

 

1 Atos 2:42; 20:7; Atos 7:38; Efésios 4:11-12 

 
Pergunta 106: O que é a Igreja invisível? 

Resposta: A igreja invisível é todo o número dos eleitos, que foram, são ou serão reunidos 

formando uma unidade sob Cristo, a Cabeça.1 

 

1 Efésios 1:10, 22, 23; João 10:16, 11:52 

 

Pergunta 107: O que é a Ceia do Senhor? 

Resposta: A Ceia do Senhor é uma Ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus 

Cristo; pelo que, pelo dar e receber pão e vinho, de acordo com a Sua designação, Sua 

morte é anunciada, e os receptores dignos são, não por uma forma corporal ou carnal, mas 

pela fé, feitos participantes de Seu corpo e sangue, com todos os seus benefícios, para a 

sua nutrição espiritual, e crescimento na graça.1 

 

1 1 Coríntios 11:23-26; 10:16 
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Pergunta 108: O que é necessário para a digna recepção da Ceia do Senhor? 

Resposta: É exigido daqueles que desejam participar dignamente da Ceia do Senhor, que 

examinem-se a si mesmos quanto ao seu conhecimento para discernirem o corpo do 

Senhor, quanto a sua fé para alimentarem-se dEle, quanto ao seu arrependimento, amor e 

nova obediência, pois aquele que vem indignamente à mesa do Senhor, come e bebe juízo 

para si mesmo.1 

 

1 1 Coríntios 11:27-31; 1 Coríntios 5:8; 2 Coríntios 13:5 

 
Pergunta 109: O que é a oração? 

Resposta: A oração é uma apresentação dos nossos desejos a Deus, pelas coisas agra-

dáveis à Sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão de nossos pecados e reco-

nhecimento e gratidão de Sua misericórdia.1 

 

1 1 João 5:14; 1 João 1:9; Filipenses 4:6; Salmos 10:17; 145:19; João 14:13-14 

 
Pergunta 110: Que regra Deus nos deu para nosso direcionamento em oração? 

Resposta: Toda a Palavra de Deus é útil para nos dirigir no que diz respeito à oração, mas 

a regra especial de direção é aquela oração que Cristo ensinou aos Seus discípulos, 

comumente chamada de Oração do Senhor.1 

 

1 Mateus 6:9-13; 2 Timóteo 3:16-17 

 
Pergunta 111: O que o prefácio da Oração do Senhor nos ensina? 

Resposta: O prefácio da Oração do Senhor, que é: “Pai nosso, que estás nos céus”1, ensi-

na a nos aproximarmos de Deus com toda santa reverência e confiança, como filhos de um 

Pai capaz e disposto a nos ajudar2, e que nós devemos orar com e uns pelos outros.3 

 

1 Mateus 6:9; Lucas 11:13 

2 Romanos 8:15 

3 Atos 12:5; 1 Timóteo 2:1-3 

 
Pergunta 112: Pelo que oramos na primeira petição? 

Resposta: Na primeira petição, que é: “Santificado seja o Teu nome”1, oramos para que 

Deus capacite-nos e aos outros a glorificá-lO em tudo pelo que Ele Se faz conhecido2, e 

para que Ele disponha de todas as coisas para a Sua própria glória.3 

 

1 Mateus 6:9 

2 Salmos 67:1-3 

3 Romanos 11:36; Apocalipse 4:11 
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Pergunta 113: Pelo que oramos na segunda petição? 

Resposta: Na segunda petição, que é: “Venha o Teu reino”1, oramos para que o reino de 

Satanás seja destruído2, e para que o Reino da Graça avance3; para que nós e outros 

sejamos trazidos e mantidos nele4, e para que o Reino de Glória seja apressado.5 
 

1 Mateus 6:10 

2 Salmos 68:1-18 

3 Romanos 10:1 

4 2 Tessalonicenses 3:1; Mateus 9:37-38 

5 Apocalipse 22:20 

 
Pergunta 114: Pelo que oramos na terceira petição? 

Resposta: Na terceira petição, que é: “Seja feita a tua vontade, assim na terra como no 

céu”1, oramos para que Deus, por Sua graça, nos torne capazes e dispostos a conhecer-

mos, obedecermos e nos submetermos à Sua vontade, em toda coisas, como os anjos no 

Céu.2 

 

1 Mateus 6:10 

2 Salmos 103:20-21; Salmos 25:4-5, 119:26 

 
Pergunta 115: Pelo que oramos na quarta petição? 

Resposta: Na quarta petição, que é: “O pão nosso de cada dia nos dá hoje”1, oramos para 

que a partir do dom gratuito de Deus, possamos receber uma porção apropriada das boas 

coisas desta vida e desfrutemos da benção de Deus através delas.2 

 

1 Mateus 6:11 

2 Provérbios 30:8-9; 1 Timóteo 6:6-8, 4:4-5 

 
Pergunta 116: Pelo que oramos na quinta petição? 

Resposta: Na quinta petição, que é: “E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós 

perdoamos aos nossos devedores”1, oramos para que Deus, por amor de Cristo, livremente 

perdoe todos os nossos pecados2; somos mui encorajados a pedir isso, pois, por Sua graça, 

somos capacitados a perdoar de coração os outros.3 

 

1 Mateus 6:12 

2 Salmos 51:1, 3, 7 

3 Marcos 11:25; Mateus 18:35 

 
Pergunta 117: Pelo que oramos na sexta petição? 

Resposta: Na sexta petição, que é: “E não nos conduzas à tentação; mas livra-nos do 

mal”1, nós oramos para que Deus nos impeça de sermos tentados a pecar2, ou para que  
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nos fortaleça e nos livre quando somos tentados.3 

 

1 Mateus 6:13 

2 Mateus 26:41; Salmos 19:13 

3 1 Coríntios 10:13; João 17:15 

 
Pergunta 118: O que a conclusão da Oração do Senhor nos ensina? 

Resposta: A conclusão da Oração do Senhor, que é: “Porque Teu é o reino, e o poder, e 

a glória, para sempre. Amém”1, ensina-nos e encoraja-nos a orarmos a Deus somente2, e 

em nossas orações de louvor Ele, atribuindo-Lhe o reino, poder e glória3; e em testemunho 

de nosso desejo, e segurança de sermos ouvidos, nós dizemos: AMÉM.4 

 

1 Mateus 6:13 

2 Daniel 9:18-19 

3 1 Crônicas 29:11-13 

4 1 Coríntios 14:16; Filipenses 4:6; Apocalipse 22:20 

 
 
 
 
 

 
 

Sola Scriptura! 
Sola Gratia! 
Sola Fide! 

Solus Christus! 
Soli Deo Gloria! 

! 
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 10 Sermões — R. M. M’Cheyne 

 Adoração — A. W. Pink 

 Agonia de Cristo — J. Edwards 

 Batismo, O — John Gill  

 Batismo de Crentes por Imersão, Um Distintivo 

Neotestamentário e Batista — William R. Downing 

 Bênçãos do Pacto — C. H. Spurgeon 

 Biografia de A. W. Pink, Uma — Erroll Hulse 

 Carta de George Whitefield a John Wesley Sobre a 

Doutrina da Eleição 

 Cessacionismo, Provando que os Dons Carismáticos 

Cessaram — Peter Masters 

 Como Saber se Sou um Eleito? ou A Percepção da 

Eleição — A. W. Pink 

 Como Ser uma Mulher de Deus? — Paul Washer 

 Como Toda a Doutrina da Predestinação é corrompida 

pelos Arminianos — J. Owen 

 Confissão de Fé Batista de 1689 

 Conversão — John Gill 

 Cristo É Tudo Em Todos — Jeremiah Burroughs 

 Cristo, Totalmente Desejável — John Flavel 

 Defesa do Calvinismo, Uma — C. H. Spurgeon 

 Deus Salva Quem Ele Quer! — J. Edwards 

 Discipulado no T empo dos Puritanos, O — W. Bevins 

 Doutrina da Eleição, A — A. W. Pink 

 Eleição & Vocação — R. M. M’Cheyne 

 Eleição Particular — C. H. Spurgeon 

 Especial Origem da Instituição da Igreja Evangélica, A — 

J. Owen 

 Evangelismo Moderno — A. W. Pink  

 Excelência de Cristo, A — J. Edwards 

 Gloriosa Predestinação, A — C. H. Spurgeon 

 Guia Para a Oração Fervorosa, Um — A. W. Pink  

 Igrejas do Novo Testamento — A. W. Pink 

 In Memoriam, a Canção dos Suspiros — Susannah 

Spurgeon 

 Incomparável Excelência e Santidade de Deus, A — 

Jeremiah Burroughs 

 Infinita Sabedoria de Deus Demonstrada na Salvação 

dos Pecadores, A — A. W. Pink 

 Jesus! – C. H. Spurgeon 

 Justificação, Propiciação e Declaração — C. H. Spurgeon 

 Livre Graça, A — C. H. Spurgeon  

 Marcas de Uma Verdadeira Conversão — G. Whitefield 

 Mito do Livre-Arbítrio, O — Walter J. Chantry 

 Natureza da Igreja Evangélica, A — John Gill 

 

OUTRAS LEITURAS QUE RECOMENDAMOS 
Baixe estes e outros e-books gratuitamente no site oEstandarteDeCristo.com. 

 

—   Sola Scriptura • Sola Gratia • Sola Fide • Solus Christus • Soli Deo Gloria   — 

 

 Natureza e a Necessidade da Nova Criatura, Sobre a — 

John Flavel 

 Necessário Vos é Nascer de Novo — Thomas Boston 

 Necessidade de Decidir-se Pela Verdade, A — C. H. 

Spurgeon 

 Objeções à Soberania de Deus Respondidas — A. W. 

Pink 

 Oração — Thomas Watson 

 Pacto da Graça, O — Mike Renihan 

 Paixão de Cristo, A — Thomas Adams 

 Pecadores nas Mãos de Um Deus Irado — J. Edwards 

 Pecaminosidade do Homem em Seu Estado Natural — 

Thomas Boston 

 Plenitude do Mediador, A — John Gill 

 Porção do Ímpios, A — J. Edwards 

 Pregação Chocante — Paul Washer 

 Prerrogativa Real, A — C. H. Spurgeon 

 Queda, a Depravação Total do Homem em seu Estado 

Natural..., A, Edição Comemorativa de Nº 200 

 Quem Deve Ser Batizado? — C. H. Spurgeon 

 Quem São Os Eleitos? — C. H. Spurgeon 

 Reformação Pessoal & na Oração Secreta — R. M. 

M'Cheyne 

 Regeneração ou Decisionismo? — Paul Washer 

 Salvação Pertence Ao Senhor, A — C. H. Spurgeon 

 Sangue, O — C. H. Spurgeon 

 Semper Idem — Thomas Adams 

 Sermões de Páscoa — Adams, Pink, Spurgeon, Gill, 

Owen e Charnock 

 Sermões Graciosos (15 Sermões sobre a Graça de 

Deus) — C. H. Spurgeon 

 Soberania da Deus na Salvação dos Homens, A — J. 

Edwards 

 Sobre a Nossa Conversão a Deus e Como Essa Doutrina 

é Totalmente Corrompida Pelos Arminianos — J. Owen 

 Somente as Igrejas Congregacionais se Adequam aos 

Propósitos de Cristo na Instituição de Sua Igreja — J. 

Owen 

 Supremacia e o Poder de Deus, A — A. W. Pink 

 Teologia Pactual e Dispensacionalismo — William R. 

Downing 

 Tratado Sobre a Oração, Um — John Bunyan 

 Tratado Sobre o Amor de Deus, Um — Bernardo de 

Claraval 

 Um Cordão de Pérolas Soltas, Uma Jornada Teológica 

no Batismo de Crentes — Fred Malone  
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2 Coríntios 4  
 

1
 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; 

2
 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem 

falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, 

na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 
3
 Mas, se ainda o nosso evangelho está 

encoberto, para os que se perdem está encoberto. 
4
 Nos quais o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus. 
5
 Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 

Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 
6
 Porque Deus, 

que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 
7
 Temos, porém, 

este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.                
8
 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.                               

9
 Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

10
 Trazendo sempre 

por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus 

se manifeste também nos nossos corpos; 
11

 E assim nós, que vivemos, estamos sempre 

entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na 

nossa carne mortal.  
12

 De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 
13

 E temos 

portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, 

por isso também falamos. 
14

 Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará 

também por Jesus, e nos apresentará convosco. 
15

 Porque tudo isto é por amor de vós, para 

que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de 

Deus. 
16

 Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o 

interior, contudo, se renova de dia em dia. 
17

 Porque a nossa leve e momentânea tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; 
18

 Não atentando nós nas coisas 

que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se 

não veem são eternas. 
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