
Um Catecismo 
Batista Livre

38.  O que é o inferno? 

Resposta: O inferno é um lugar de separação de Deus, 

onde todos que praticam o pecado e rejeitam a Jesus sof-

rerão uma terrível punição eternamente (Marcos 9:43-48; 

Apocalipse 21:8).

39.  Jesus voltará à Terra novamente? 

Resposta: Sim. No tempo planejado por Deus Pai, Jesus 

voltará à terra gloriosamente (Hebreus 9:28). Levará então 

consigo aos céus todos os crentes e condenará todos os 

descrentes ao inferno (Mateus 25:31-46).

40.  Onde se encontram os Dez Mandamentos na Bíblia? 

Resposta: Os Dez Mandamentos se encontram em Êxodo 

20 e em Deuteronômio 5.

41.  Qual é o primeiro mandamento? 

Resposta: “Não terá outros deuses diante de mim”.

42.  O que significa o primeiro mandamento? 

Resposta: O primeiro mandamento nos instrui a adorar 

somente a Deus e glorifica-lo como Deus.

43.  Qual é o segundo mandamento? 

Resposta: Não farás para ti ídolos.

44.  O que significa o segundo mandamento? 

Resposta: O segundo mandamento significa que ao 

adorarmos a Deus não devemos usar ídolos.

45.  Qual é o terceiro mandamento? 

Resposta: “Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus,  

em vão”.

46.  O que significa o terceiro mandamento? 

Resposta: O terceiro mandamento significa que os nomes 

de Deus devem sempre ser usados com respeito e reverência.

47.  Qual é o quarto mandamento? 

Resposta: “Lembra-te do dia de sábado, para o santificar”.

48.  O que significa o quarto mandamento? 

Resposta: O quarto mandamento nos instrui a separar 

um dia em sete como dia especial de adoração, diferente 

dos outros seis dias. Na era cristã este dia é o domingo, em 

celebração ao dia da ressurreição de Jesus.

49.  Qual é o quinto mandamento? 

Resposta: “Honra teu pai e tua mãe”.
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50.  O que significa o quinto mandamento? 

Resposta: O quinto mandamento nos instrui a mostrar 

respeito e obediência aos pais. Por extensão, o mandamen-

to também nos ordena a mostrar o respeito apropriado a 

todas as autoridades legítimas constituídas sobre nós.

51.  Qual é o sexto mandamento? 

Resposta:“Não matarás”.

52.  O que significa o sexto mandamento? 

Resposta: O sexto mandamento nos ensina que a vida 

humana é sagrada. Devemos usar todos os meios legais 

para preservar a vida humana, tanto a nossa quanto a dos 

outros. É errado cometer homicídio.

53.  Qual é o sétimo mandamento? 

Resposta: “Não adulterarás”.

54.  O que significa o sétimo mandamento? 

Resposta: O sétimo mandamento significa que a aliança 

do casamento deve ser protegida das impurezas sexuais. 

Maridos e esposas devem ser fiéis um ao outro.

55.  Qual é o oitavo mandamento? 

Resposta: “Não furtarás”.

56.  O que significa o oitavo mandamento? 

Resposta: O oitavo mandamento ensina que a propriedade 

privada deve ser respeitada e não violada de forma alguma.

57.  Qual é o nono mandamento? 

Resposta: “Não dirás falso testemunho contra o teu próximo”.

58.  O que significa o nono mandamento? 

Resposta: “O nono mandamento nos ordena a sempre 

dizer a verdade”.

59.  Qual é o décimo mandamento? 

Resposta: “Não cobiçarás”.

60.  O que significa o décimo mandamento 

Resposta: O décimo mandamento nos instrui a nos  

contentarmos com o que temos e não ficar desejando as 

coisas dos outros.

A palavra mais comum no Novo Testamento traduzida 
como “ensinar” é a palavra grega didasko, do qual se 
deriva a palavra “didática”. Outra palavra grega traduzida 
como “ensinar” é catecheo. Desta palavra vem o termo 
“catecismo” e várias outras palavras relacionadas. 

Catecismo é um documento de perguntas e respostas usado 
como ferramenta para ensinar as verdades sobre Deus e 
a Bíblia. Possui uma longa história na igreja e muitos pais 
cristãos têm usado catecismos para instruir seus filhos nos 
ensinamentos do Senhor. Mesmo os precursores dos batistas 
livres empregaram esta ferramenta. Por exemplo, o teólogo 
do século dezessete, Thomas Grantham, escreveu um chama-
do de St. Paul’s Catechism (“O Catecismo de São Paulo”).

Reconhecendo a utilidade de tal ferramenta, nossa igreja 
redigiu um catecismo de 60 questões. Tomando-se apenas 
cinco minutos das aulas de Escola Bíblica Dominical, o cate-
cismo é usado juntamente com as lições regulares, semana 
após semana.

As crianças são encorajadas a memorizar a pergunta e a 
resposta de cada semana e depois se dá oportunidade para 
que as recitem. Os adultos, apesar de não se pedir para 
memorizarem, revisam uma pergunta por semana, ajudan-
do-os tanto a aprender doutrina bíblica quanto a serem 
informados do que seus filhos estão estudando.

O que segue é o catecismo. Se você achar que se encaixa no 
ministério infantil de sua igreja, fique à vontade para usá-lo.

1.  Quem é Deus? 

Resposta: Deus é espírito (João 4:24), criador de todas as 

coisas (Gênesis 1:1). Ele é perfeitamente bom (Salmo 34:8) e 

tem todo o poder (Isaías 40:10). Deus é um ser pessoal com 

a capacidade de pensar, sentir, falar e agir.

da Bíblia (Romanos 16:25), prestar contas uns aos outros 

(Mateus 18:15-17) e servir como testemunha aos incrédulos 

(1 Tessalonicenses 1:8).

30.  Quais são os principais oficiais da igreja? 

Resposta: O pastor é o principal pregador e professor da 

igreja e exerce supervisão sobre o grupo (1 Timóteo 3:1-7). Os 

diáconos são homens santos que ajudam o pastor e a congre-

gação a executar a missão da igreja (1 Timóteo 3:8-10).

31.  O que é a Ceia do Senhor? 

Resposta: A Ceia do Senhor é uma celebração memorial da 

morte de Jesus pelos pecadores, quando os crentes comem do 

pão e bebem do cálice que representam o corpo e o sangue 

que Jesus derramou na cruz por nós (1 Coríntios 11:29-30).

32.  Quem deve participar da Ceia do Senhor? 

Resposta: Somente aqueles que são salvos devem partici-

par da Ceia do Senhor (1 Coríntios 11:29-30).

33.  O que é o lavar dos pés dos santos? 

Resposta: É a comemoração da lavagem dos pés dos 

discípulos feita por Jesus, o que nos ensina humildade e 

relembra ao crente a necessidade de purificação diária de 

nosso pecado (João 13:2-17) e de que Jesus assumiu a 

forma de servo para se tornar humano e morrer por nós 

(Filipenses 2:5-8).

34.  O que é oração? 

Resposta: Oração é falar com Deus.

35.  O que acontece a uma pessoa quando morre? 

Resposta: Quando uma pessoa morre, seu espírito vai para 

o céu (Filipenses 1:23) ou para o inferno (Lucas 16:22-23).

36.  O que acontece ao corpo de uma pessoa quando 

morre? 

Resposta: Na morte o corpo fica na terra. Quando Jesus 

voltar, os corpos dos mortos serão ressuscitados e reunidos 

aos seus espíritos (João 5:28-29).

37.   O que é o céu? 

Resposta: O céu é onde Deus está presente de forma 

especial (Salmos 11:4) e onde seu povo viverá eternamente 

(2 Coríntios 5:1-5). É um lugar de alegria e de felicidade 

perfeita (Apocalipse 21:4)..
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2.  Existe algum outro deus? 

Resposta: Não. Só existe um Deus (Deuteronômio 6:4) e Ele 

existe como uma unidade de três pessoas chamada trindade. 

Estas três pessoas são: o Pai, o Filho e o Espírito Santo 

(Marcos 1:9-11).

3.  Quando Deus começou a existir? 

Resposta: Deus sempre existiu e não teve início (Gênesis 

1:1). Ele é o único ser que não dependeu de outro para sua 

existência.

4.  Qual é o relacionamento entre as três pessoas  

da trindade? 

Resposta: Eles amam uns aos outros (João 14:31; 17:26; 

Gálatas 5:22). São iguais entre si, apesar de terem diferentes 

funções (Mateus 28:18-20).

5.  Qual é o papel do Pai? 

Resposta: O Pai ama o Filho (João 3:35). Ele cuida provi-

dencialmente do mundo e de todos que nele estão (Mateus 

6:26). Ele revela Jesus às pessoas (Mateus 16:17) e as leva 

ao Filho (João 6:44). Ele perdoa pecados (Mateus 6:14). 

Ele ouve e responde orações (Mateus 6:9-13). Ele envia o 

Espírito Santo para a humanidade (João 14:26). Ele protege 

os crentes das mãos do diabo (João 10:29) e os envia em 

missão (João 20:21).

6.  Qual é o papel do Filho? 

Resposta: O filho oferece perdão e salva as pessoas dos 

seus pecados (Mateus 9:6; 18:11). Ele é juiz da humanidade 

(João 5:22).

7.  Qual é o papel do Espírito Santo? 

Resposta: O Espírito Santo convence as pessoas do pecado e 

da verdade sobre Jesus (João 16:8). O Espírito Santo regenera 

aqueles que confiam em Cristo (João 3:5-6). Quando uma pes-

soa se torna cristã, o Espírito Santo habita nela e a ajuda a ser 

santa (Romanos 8:9). Ele intercede por nós (Romanos 8:26).

8.  Como podemos aprender sobre Deus? 

Resposta: Conhecemos a Deus através das maravilhas 

da criação (Salmo 19:1-4), através da sua imagem na qual 

fomos criados (Gênesis 1:27) e especialmente através do 

Filho, Jesus (João 1:18). Aprendemos sobre Deus através das 

Escrituras, a Bíblia.

9.  O que são as Escrituras (a Bíblia)? 

Resposta: As Escrituras são a mensagem inspirada e sem 

erro de Deus à humanidade (2 Timóteo 3:16). O que a Bíblia 

disser ser verdade é realmente verdade. O que ela disser ser 

falso é realmente falso (João 17:17). Existem sessenta e seis 

livros na Bíblia, trinta e nove no Antigo Testamento e vinte e 

sete no Novo Testamento.

10.   Quais são os livros do Antigo Testamento? 

Resposta: Os livros do Antigo Testamento são Gênesis, 

Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 

e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, 

Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos (Can-

tares de Salomão), Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, 

Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, 

Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias.

11.  Quais são os livros do Novo Testamento? 

Resposta: Os livros do Novo Testamento são Mateus, Mar-

cos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 

Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 

Timóteo, Tito, Filemom, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 

João, Judas e Apocalipse.

12.  Quem escreveu a Bíblia? 

Resposta: Homens santos de Deus escreveram a Bíblia, 

sendo guiados nos seus escritos pelo Espírito Santo.

13.  O que é a encarnação? 

Resposta: A encarnação é o ato pelo qual o Filho de Deus 

se tornou um ser humano, chamado Jesus, nascido da 

virgem Maria (Mateus 1:23).

14.  Jesus era parte homem e parte Deus? 

Resposta: Não. Jesus foi plenamente homem (1 Timóteo 

2:5) e plenamente Deus ao mesmo tempo (João 1:1), tendo 

uma natureza humana e outra divina

15.  Qual é o relacionamento entre o homem e Deus? 

Resposta: Todos os seres humanos são criados à imagem 

de Deus. No entanto, devido à queda de Adão e do seu 

pecado, todos nascem com uma natureza pecaminosa, 

estão culpados diante de Deus e espiritualmente separados 

dele (Efésios 2:1-3).

16.  O que é pecado? 

Resposta: Pecado é a violação da lei de Deus (1 João 3:4).

17.  O que a Bíblia ensina ser a razão pela qual Jesus 

morreu na cruz? 

Resposta: Jesus sofreu e morreu na cruz para que a 

humanidade possa ter seus pecados perdoados e possa ser 

purificada (1 Pedro 1:18-19). Em sua morte Jesus tomou o 

nosso lugar sob a ira de Deus. Ele foi punido pelos nossos 

pecados, em nosso lugar (Isaías 53:5-6).

18.  O que aconteceu depois que Jesus morreu e  

foi sepultado? 

Resposta: No terceiro dia ele saiu vivo do túmulo para nun-

ca mais morrer (Lucas 24:1-8). Isto se chama ressurreição.

19.  Onde está Jesus agora? 

Resposta: Quarenta dias após sua ressurreição Jesus subiu 

aos céus (Atos 1:1-3) onde agora habita, sentado à direita 

do Pai (Colossenses 3:1).

20.  Como pode uma pessoa experimentar o perdão de 

seus pecados? 

Resposta: Os pecados de uma pessoa são perdoados e ela 

é salva quando, através da fé, entrega sua vida a Jesus em 

obediência (Efésios 1:7) e se arrepende de seus pecados 

(Lucas 13:3).

21.  O que significa se arrepender? 

Resposta: Se arrepender de pecado é deixa-lo  

(Ezequiel 18:30).

22.  O que é justificação? 

Resposta: Justificação é o ato pelo qual Deus declara 

o pecador perdoado de seus pecados e reestabelece um 
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relacionamento com ele (Romanos 5:1). Quando colocamos 

nossa fé em Cristo, a sua vida justa e a sua morte se tornam 

nossas. Ele pagou para Deus o que nós devíamos e não 

podíamos pagar (Romanos 3:21-25; 2 Coríntios 5:21).

23.  O que é regeneração? 

Resposta: A regeneração é o ato de Deus pelo qual ele dá 

vida espiritual àqueles que se arrependem de seus pecados 

e creem em Cristo (Efésios 2:1-5; Tito 3:5).

24.  O que é santificação? 

Resposta: Santificação é o processo no qual o cristão in-

gressa na sua conversão, para se tornar cada vez mais santo 

durante o decorrer de sua vida (1 Tessalonicenses 5:23). 

25.  É possível a uma pessoa salva retornar ao estado de 

não ser cristão? 

Resposta: Sim. Apesar de o cristão usufruir o poder preser-

vador de Deus (João 10:28), ele pode se desgarrar, voltar 

ao pecado e endurecer o coração contra a convicção de 

Deus sobre sua vida ao ponto de abandonar a fé em Jesus. 

Tal pessoa estará perdida para sempre e sem esperança 

(Hebreus 6:4-6).

26.  O que é o batismo? 

Resposta: O batismo é o ato de imersão do cristão na 

água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em 

obediência ao mandamento de Jesus (Mateus 28:19).

27.  Porque alguém se batiza? 

Resposta: Um crente se batiza em obediência ao manda-

mento de Jesus e para demonstrar aos outros sua decisão 

de seguir a Deus.

28.  O batismo é um símbolo de que? 

Resposta: O batismo simboliza a união que o crente 

desfruta em Jesus como também demonstra aos outros sua 

decisão de seguir a Deus.

29.  O que é a igreja? 

Resposta: A igreja é uma organização local de crentes que 

se unem para adorar a Deus (Atos 13:2), ensinar e aprender 
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