
CATECISMO RIMADO 
 

VERDADES 
FUNDAMENTAIS 

 
1) O mundo fez-se a si mesmo ou foi feito por alguém? 
Foi Deus quem fez o mundo e tudo que contém, 
Os montes, rios, flores, a noite e a luz também. 
Gênesis 1.1; Hebreus 1.10; 11.3; Atos 17.24. 
 
(2) E quem é Deus? 
Deus é um Ser benigno, de caridoso amor, 
Que tudo sabe e pode; que é digno de louvor. 
1ª João 4.8; Gênesis 17.1. 
 
(3) Por que foi que Deus fez todas as coisas? 
Deus fez os mundos todos a fim de revelar 
Bondade, amor e graça, pra Seu poder mostrar. 
Colossenses 1.16; Romanos 1.20; Efésios 3.9-10. 
 
(4) Em que Deus é semelhante aos nossos pais? 
A Deus e aos pais devemos a nossa criação, 
E sempre nós contamos com Sua proteção. 
Salmo 121.7; 1ª Timóteo 4.10. 
 
(5) Que devemos render a Deus e a nossos pais? 
Rendemos-lhes respeito e grata submissão, 
Obediência pronta, temor, com afeição. 
Miqueias 6.8;1º Samuel 15.22;Mateus 22.37;Efésios 6.1-2. 
 
(6) Que devemos a Deus, mas não aos pais? 
Adoração devemos a Deus, o Salvador, 
A fé que é sem medida, com culto de louvor. 
Salmo 47.7; Apocalipse 5.12. 
 
(7) Há mais de um Deus? 
Há um só Deus, que é Pai e Filho 
E Santo Espírito; e nesse brilho 



Celestial de Divindade 
Nós vemos luz e santidade. 
1ª Timóteo 2.5; João 3.34-35; Romanos 15.30. 
 

O BEM E O MAL 
 
(8) Que significa “fazer bem”? 
Bem fazer é o que pode ser aprovado 
De Deus, dos pais, fugindo do pecado. 
1ª Pedro 2.15; Gálatas 6.9. 
 
(9) Que significa “fazer mal”? 
É ofender a Deus, aos pais ou conhecidos 
Por atos ou palavras em todos os sentidos. 
1ª João 3.4 
 
10) Porventura o bem é aprovado por Deus? 
Parentes nossos louvam-nos se nós fazemos bem; 
Mas ainda mais aprovação de Deus o Pai nos vem. 
1ª Coríntios 4.5; 2ª Coríntios 5.10. 
 
11) E o mal deve ser reprovado por Deus? 
Se mesmo nosso pai castiga a travessura, 
Eu sei que Deus também o mesmo mal censura. 
Hebreus 12.6. 
 
12) Quando é que o mal pode ser perdoado? 
Quando é por mim julgado, deixado e confessado, 
Será de Deus então, por Cristo, perdoado. 
1ª João 1.9. 
 
13) Que é o pecado? 
Pecado é não se submeter à divinal vontade, 
Querendo agir sem restrição, em plena liberdade. 
1ª João 3.4. 
 
(14) Por que chamamos a Cristo de “Redentor”? 
Porque na cruz morreu, fazendo expiação 
Do nosso mal; e assim nos trouxe a salvação. 



Romanos 5.11; Hebreus 9.14; 2ª Timóteo 2.10. 
 
(15) Por que chamamos Cristo de “Salvador”? 
Porque por Seu poder podemos ser guardados; 
Por Ele mesmos alvos de todos os pecados. 
Mateus 1.21. 
 

O EVANGELHO 
 
(16) Que significa “crer em Cristo”? 
É nEle confiar real, sinceramente, 
Querendo que Ele seja um Salvador presente. 
É recorrer a Cristo em toda a tentação 
E sempre procurar com Ele a salvação. 
Atos 4.12; Efésios 2.8; Atos 15.11. 
 
(17) Que é o Evangelho? 
O Evangelho traz-nos boas novas, 
Que em Cristo há salvação de todo o mal, 
E disto temos abundantes provas, 
Pois Ele dá saúde espiritual. 
Atos 28.28; Hebreus 5.9; 1ª Pedro 1.9. 
 
(18) Pode haver um Evangelho sem um Salvador? 
Não pode haver sem Cristo redenção, 
Pois nós estamos fracos, sem poder, 
Mas sempre em Jesus Cristo há salvação 
Pra quem na Sua graça chega a crer. 
Atos 4.12. 
 
(19) Que é a “vida eterna” que Cristo oferece ao crente? 
É vida “com o Pai”, em santa comunhão – 
O dom do amor de Deus: o fruto do perdão. 
1ª João 1.2; João 3.16. 
 
(20) Em que sentido é que “quem crê tem a vida eterna”? 
Recorre a minha fé a Deus, com humildade; 
Com Ele goza assim real intimidade; 
O Seu querer divino o meu querer governa 



E tenho desde já, por Cristo, a vida eterna. 
João 5.24. 
 
(21) O que é o arrependimento? 
Arrepender-se é sempre reprovar 
Em si o mal que desagrada a Deus. 
E as costas ao pecado revirar, 
Fugindo dos costumes de homens réus. 
Atos 17.30; Lucas 24.47; Romanos 2.4. 
 
(22) Como podemos ilustrar a diferença entre perdão e 
justificação? 
Dívida desculpada é perdoada; 
Dívida liquidada é justificada. 
2º Samuel 14.33; Lucas 7.42; Gálatas 1.4. 
 
(23) Para entender a doutrina cristã, que é preciso? 
Quem quer a Deus obedecer, 
Doutrina vai bem entender. 
João 7.17. 
 
(24) Qual é o grande convite que Jesus faz aos sedentos? 
Venha a Mim e beba quem a sede sente; 
Meu favor divino satisfaz o crente. 
João 7.37. 
 
(25) E aos cansados? 
Disse Cristo aos oprimidos que chegassem já, 
Pela fé, para Ele mesmo, pois descanso dá. 
Mateus 11.28. 
 
(26) Onde está Jesus Cristo agora? 
Jesus está com Deus o Pai, na glória celestial; 
Mas entre os remidos Seus, tem o lugar central; 
E habita (junto com o Pai) no crente espiritual. 
Atos 7.56; Mateus 18.20; João 14.23. 
 

HISTÓRICO 
 



(27) Qual foi o primeiro pecado? 
Adão, por Eva persuadido, 
Comeu do fruto proibido. 
Gênesis 3.6. 
 
(28) Como foi que Adão e Eva procuraram encobrir a sua 
vergonha? 
Coseram folhas pra fazerem aventais, 
Tal foi o seu recurso – nada mais. 
Gênesis 3.7. 
 
(29) Como foi que Deus os revestiu? 
As túnicas de peles Deus lhes deu; 
A fim de os encobrir lhas forneceu, 
Mostrando que, sem sangue derramar, 
Pecado não se pode aniquilar. 
Gênesis 3.21. 
 
(30) Que sabe de Enoque? 
Enoque andou com Deus mais de trezentos anos 
E sempre se afastou dos homens mais profanos, 
Podia assim Enoque a Deus dar agrado; 
E sem jamais morrer ao céu foi trasladado. 
Gênesis 5.22-24; Hebreus 11.5-6. 
 
(31) Por que veio o dilúvio sobre o mundo? 
Mandou Deus um dilúvio grande, imenso, 
Devido a haver aqui demais maldade, 
Por ser sempre o pecador propenso 
A praticar a própria vontade. 
Gênesis 7.1-24. 
 
(32) Será que, com o castigo, Deus ofereceu um meio de 
salvação? 
Nessa Arca de Noé havia meio 
Dos homens escaparem do perigo; 
E para ser nossa Arca, Cristo veio 
E nos oferece salvação consigo. 
Hebreus 11.7. 



 
(33) Por que Deus escolheu José para proteger a Israel no 
Egito? 
Por ser José um moço piedoso, 
Humilde, casto, fraternal, prudente; 
Por ele ter, no cárcere penoso, 
Provado ser também inteligente. 
Gênesis capítulos 39 a 45. 
 
(34) Quem era o capitão da salvação para Israel, quando 
escravizado no Egito? 
Moisés era esse capitão, e o povo conduziu 
À Terra Prometida além, por Deus, que o remiu. 
E Jesus Cristo quer guiar Seu povo desde aqui 
À santa casa de Seu Pai nos lindos céus ali. 
1ª Coríntios 10.2; Hebreus 2.10. 
 
(35) Que quis Deus ensinar pelos sacrifícios do Antigo 
Testamento? 
Os holocaustos nos mostram que, sem expiação 
Mediante um sacrifício, não pode haver perdão. 
Hebreus 9.22. 
 
(36) Por que não oferecemos holocaustos hoje? 
Jesus na cruz morreu por nós, pois Ele se ofereceu 
Em santo sacrifício, quando ali a vida deu. 
E desde então os holocaustos não têm mais valor, 
Por ser Jesus, que está no céu, o eterno Salvador. 
Hebreus 10.12. 
 
(37) Que sabe da serpente de metal no deserto? 
O povo, por serpentes afligido, 
Sofreu, até Moisés ter erigido 
Um símbolo da cobra feito em cobre, 
Ao ver o qual, saúde veio ao pobre. 
Números 21.9. 
 
(38) De quem nos faz pensar a serpente de metal? 
De Cristo sobre a cruz pregado 



E feito ali por Deus pecado, 
A fim de que, quem nEle fia, 
Receba vida nesse dia. 
João 3.14-15; 2ª Coríntios 5.21. 
 
(39) Quem era o Pastor-Rei em Israel? 
Davi, o pastorzinho ruivo e lindo, 
Que com a funda e pedra derrubara 
Este homem gigantesco e desavindo 
Que ao Deus de Israel desafiara; 
Vitorioso foi em cada guerra 
E veio a ser o Rei de toda a terra. 
1º Samuel capítulos 16 e 17. 
 
(40) Que mais fez Davi, além de vencer o gigante e governar 
a Israel? 
Davi fez muitos lindos hinos 
Contendo santos, bons ensinos. 
Nos Salmos são colecionados 
E pelos crentes são prezados. 
2º Samuel 23.1-2. 
 
(41) Que sabe de Naamã? 
Naamã, o grande general, era homem poderoso, 
Bem estimado pelo rei, mas era um leproso. 
2º Reis 5.1. 
 
(42) Como Naamã foi curado da lepra? 
O bom profeta Eliseu mandou-o no Jordão 
Banhar-se sete vezes. Ele o fez, ficando são. 
2º Reis 5.10. 
 
(43) Que me conta dos três moços na fornalha de fogo? 
Três moços israelitas, bem cheios de fervor, 
Lançados foram pelo rei no fogo abrasador. 
Com eles Deus estava ali, do mal os resguardou 
E o rei foi convertido ao ver como Ele aos Seus salvou. 
Daniel capítulo 3. 
 



(44) Que aconteceu com Daniel na cova dos leões? 
O bom profeta Daniel, na cova dos leões 
Por Deus conservado foi de quaisquer aflições. 
Seus adversários príncipes, depois lançados lá, 
Sofreram, por desafiar a ira de Jeová. 
Daniel capítulo 6. 
 
(45) Por que Deus se fez Homem em Cristo? 
Deus quis vir de nós mais perto, 
Com amor mais descoberto. 
Quis mostrar-nos Seu poder; 
Pelos homens quis morrer. 
Mateus 1.23; Hebreus 2.14. 
 
(46) Será que Cristo revelou perfeitamente a Deus? 
Sim, tudo quanto é Deus o Pai, Jesus nos revelou; 
A Sua graça e santidade – O Seu amor mostrou. 
João 14.9. 
 
(47) Onde foi que Jesus nasceu? 
Lá em Belém Jesus nasceu; 
Depois, em Nazaré viveu. 
Sujeito aos pais, submisso a Deus, 
Foi bem querido dos hebreus. 
Mateus 2.1; Lucas 2.51-52. 
 
(48) Que fez Jesus durante Sua vida terrestre? 
Jesus praticava de Deus a vontade; 
Aos necessitados tratou com bondade; 
Curava os doentes; ao povo ensinava; 
A todos a graça de Deus revelava. 
João 6.38; Mateus 4.24; Mateus 5.2. 
 
(49) Como foi que Jesus morreu? 
Foi crucificado por homens malvados, 
Morrendo na cruz por nossos pecados; 
Mas ressuscitou e subiu para a glória, 
Onde os anjos admiram a Sua vitória. 



Atos 2.23; 1ª Pedro 2.24; Colossenses 2.12; Apocalipse 
5.11-12. 
 
(50) Que sabe dos céus? 
O céu é onde Cristo está. Na glória ali com Deus; 
E “céu na terra” é onde está no meio aqui dos Seus. 
João 12.26; Mateus 18.20. 
 
(51) E onde é o inferno? 
Ao termo da vida presente 
Do iníquo que morre descrente. 
Mateus 22.13. 
 

A BÍBLIA 
 
(52) Que pode dizer-me da Bíblia? 
A Bíblia foi por Deus fornecida 
Pra ser dos homens respeitada e lida. 
Neemias 8.13; João 5.39. 
 
(53) Que quer dizer “Testamento”? 
Testamento é um concerto ou pacto, 
E, às vezes, chama-se “contrato”. 
Juízes 2.1. 
 
(54) Que era o Antigo Testamento? 
O Antigo a Israel declarava 
A Lei de Deus, sob a qual estava. 
Hebreus capítulo 8. 
 
(55) E o Novo Testamento? 
O Novo revela-nos graça divina, 
E o “Santo Evangelho de Deus” nos ensina. 
Hebreus capítulo 8. 
 
(56) Qual é a diferença entre Lei e Graça? 
Insiste a Lei sobre o dever; 
Graça fornece o que é mister. 
Levítico 18.5; Tito 2.11; João 1.17. 



 

A ORAÇÃO 
 
(57) O que é a oração? 
Na oração com Deus falamos, 
Pedimos e louvores damos. 
1º Samuel 1.9-13. 
 
(58) Na “Oração Dominical” que Jesus ensinou aos 
discípulos, que se pede? 
Que o Nome dEle seja honrado; 
Que venha breve o Seu reinado; 
Que seja feito o Seu querer; 
Que se nos dê o que é mister; 
Das culpas tendo o Seu perdão, 
Nos guarde Deus da tentação. 
Mateus 6.9-13; Lucas 11.2-4. 
 
(59) Por que oramos agora “em Nome de Jesus”? 
Porque Seu Nome tem valor, 
Sendo Ele nosso Salvador; 
Porque Jesus nos quer valer 
Por Seu amor e Seu poder. 
João 16.24. 
 
(60) Quais podem ser as características da oração? 
Por nós mesmos, a petição; 
Pelos mais, intercessão; 
Se culpados, confissão; 
E sempre a Deus adoração. 
Salmo 20.5; 1ª João 5.15; 1ª Timóteo 2.1; 
1ª João 1.9; Apocalipse 4.10. 
 
(61) Como podemos “operar a nossa salvação”? 
A graça de Deus produz o querer. 
E o Espírito Santo efetua o fazer. 
Filipenses 2.12-13; Romanos 8.2-4. 
 



A LEI 
 
(62) Como podemos resumir os dez mandamentos? 
De amar a Deus com grata adoração, 
E ao próximo, com terna compaixão. 
Mateus 22.35-40. 
 
(63) Qual é o sentido de cada um dos dez mandamentos? 
O Criador na Lei ensina os Seus 
1- Que o culto devem dar somente a Deus; 
2- Que nunca imagens devem adorar; 
3- E não de Deus o Nome profanar; 
4- A honrar o sábado qual santo dia; 
5- E obedecer os pais com alegria; 
6- A nunca a violência praticar; 
7- Mas a pureza sempre conservar; 
8- E ao próximo jamais prejudicar; 
9- Nem falso testemunho oferecer; 
10- E nunca o que é do alheio apetecer. 
Êxodo capítulo 20. 
 

OS RITOS DO CRISTIANISMO 
 
(64) Que é um rito cristão? 
Um rito praticamos por meio material, 
Simbolizar querendo sentido espiritual. 
1ª Coríntios 10.11. 
 
(65) Qual é o “rito “ exterior do Cristianismo? 
Batismo de Cristo Jesus nos reveste 
E põe-nos na classe de um povo celeste. 
Gálatas 3.27. 
 
(66) Em que sentido é que “o batismo nos salva”? 
Batismo nos reveste do nome de “cristão” 
E em Cristo temos sempre do mal a salvação. 
Quem vive confessando a Cristo qual Senhor 
Será bem salvo sempre do mundo em derredor. 



Gálatas 3.27; Romanos 10.10. 
 
(67) E qual é o rito que recebemos interiormente? 
O Pão da Vida, Cristo, vemos 
No pão que em comunhão comemos; 
Seu sangue puro é figurado 
No cálix que Ele nos tem dado. 
Lucas 22.14-20. 
 
(68) Quem costuma tomar parte na Santa Ceia? 
Somente quem tem salvação em Cristo 
Deseja sempre recordá-lO nisto. 
1ª Coríntios 11.23-34. 
 

A IGREJA 
 
 (69) Qual é a Igreja de Cristo? 
É qual a Família santa, com Pai, irmãos e irmãs, 
Regida pelo amor do bem 
E por doutrinas sãs. 
É qual um Corpo espiritual, 
Com muitos membros Seus, 
Movidos por um só querer: 
O de servir a Deus. 
Qual Noiva do Cordeiro tem de Deus a proteção 
E em santa melodia entoa a Sua adoração. 
Gálatas 4.6; Efésios 4.16; Apocalipse 21.9. 
 
(70) Qual é o ministério que Cristo tem dado para a 
edificação da Sua Igreja? 
Apóstolos, evangelistas e também pastores, 
Profetas e governos, e também ensinadores. 
Efésios 4.11. 
 
(71) Cada membro do Corpo tem algum serviço? 
Sim, cada membro deve agir, sujeito à direção 
Do Santo Espírito de Deus, em grata submissão. 
Serviço dando pelo amor, sem lucros ou louvor, 
Mas com alegre devoção, servindo o seu Senhor. 



Efésios 4.16. 
 

OS EVANGELHOS 
 
72) Que sabe de João Batista? 
João Batista veio preparar 
Caminhos onde o Mestre ia andar. 
João 1.23. 
 
73) Como fez isso? 
João, pregando ao povo a contrição, 
Caminhos fez pra Cristo ao coração. 
Mateus 3.2. 
 
(74) Porventura o menino Jesus ensinou os doutores no 
templo? 
Jesus ali, no meio dos doutores, 
Ouvindo e interrogando os tais senhores, 
Portou-se bem, convenientemente, 
Sem ensinar – pois perguntou somente. 
Lucas 2.46. 
 
(75) Até que idade Jesus trabalhou com as mãos? 
Até ter trinta anos, pelo visto, 
No banco trabalhava Jesus Cristo; 
Decerto havia de ser um bom obreiro, 
Um hábil, caprichoso Carpinteiro. 
Lucas 3.23; Marcos 6.3. 
 
(76) Que disse Jesus a Nicodemos? 
Jesus a Nicodemos fez saber 
Uma necessidade um tanto obscura: 
Que, para o Reino dEle perceber, 
Mister é ser qual nova criatura. 
João capítulo 3. 
 
(77) Como se produz esta “nova vida” no crente? 
O Espírito de Deus em nós opera, 
Por meio da Verdade compreendida, 



A produzir a fé real, sincera, 
Iniciando a nova e santa vida. 
João 3.5. 
 
(78) Que é o Reino de Deus? 
O Reino de Deus é qualquer esfera 
Onde a boa vontade divina prospera. 
Romanos 14.17; 1ª Coríntios 4.20. 
 
(79) Que significa “entrar no Reino”? 
Entrar no Reino quer dizer a Cristo submeter 
A nossa vida, lealdade e todo o nosso ser. 
João 3.5. 
 
(80) Que sabe da mulher com o vaso de alabastro? 
A mulher de Betânia trouxe um grato sacrifício. 
Repreenderam-na, dizendo: “Por que é este desperdício?” 
Nós, como ela, a Cristo damos nosso culto de louvores 
E queremos ser, como ela, Seus fiéis adoradores. 
Mateus 26.6-13. 
 
 
(81) Que aprendemos da cura do leproso em Mateus 8? 
Que é bom sentir o nosso mal 
E ajoelhara perante Deus; 
Que Cristão tem poder real 
E purificará os Seus. 
Que no bendito Salvador 
Há graça para o pecador. 
Mateus 8.1-4. 
 
(82) Na parábola do Semeador a semente era uma só. Quais 
as diferenças na terra? 
Terra dura, onde nunca penetra a semente; 
Terra pouca, que dá fruto fraco e doente; 
Terra cheia, que carece largueza bastante; 
Terra boa, que fruto produz abundante. 
Mateus 13.1-23. 
 



(83) Qual a diferença entre o monte e o vale em Mateus 
capítulo 17? 
No monte, o Salvador transfigurado; 
No vale, o pequerrucho em triste estado; 
No monte, santa glória resplendente; 
No vale, bom serviço bem urgente; 
No monte, grata, santa comunhão; 
No vale, com Jesus a salvação. 
Mateus 17.1-23. 
 
(84) Como foi que o pai recebeu o filho pródigo? 
Com bondade e simpatia; 
Com festejos e alegria. 
Lucas 15.11-32. 
 
(85) De que falou Jesus com o moço rico? 
De tesouro no céu resplendente; 
De serviço entre o povo indigente. 
Lucas 18.181-23. 
 
(86) Qual foi o primeiro milagre de Jesus? 
Nas bodas em Caná da Galileia 
Jesus sobressaltou toda a assembleia, 
Poder mostrando ao povo ali vizinho, 
Pois, d’água pura, forneceu-lhe vinho. 
João 2.1-12. 
 
(87) Que pediu Jesus à mulher samaritana? 
Pediu Jesus à tal samaritana 
Lhe desse água pra matar a sede. 
Qual é a fonte de onde agora mana 
O refrigério que Jesus nos pede? 
João 4.7; 2ª Coríntios 5.14-15. 
 
(88) Que bebida ofereceu Jesus à mulher? 
À mulher samaritana Cristo ofereceu 
Água viva, inesgotável: isto prometeu. 
João 4.10-14. 
 



(89) Qual é o título de Jesus em João capítulo 10? 
Em Israel Deus era honrado 
Como o Criador, 
Mas nós em Cristo O conhecemos 
Como o Bom Pastor. 
João 10.11. 
 
(90) Por que lavou Jesus os pés dos discípulos? 
Quis com isto revelar-lhes que, pra desfrutar 
Comunhão com nEle agora, no celeste Lar, 
Outro anseio é necessário, pra sentir-se bem 
A vontade lá na glória, deste mundo além. 
João 13.1-17. 
 
(91) Que aprendemos da parábola da videira? 
Aprendemos da videira que, pra fruto dar, 
Precisamos bem chegados a Jesus estar. 
João capítulo 15. 
 

AS EPÍSTOLAS 
 
(92) Que podemos aprender de Jesus mediante as coisas 
criadas? 
Sua grã benignidade, 
Seu poder e divindade. 
Romanos 1.20. 
 
(93) Que é que a Criação não revela de Deus? 
A Criação não pode revelar 
Que ao pecador Deus sempre quis salvar, 
Nem nos declara a Sua compaixão 
Por todos que precisamos de salvação. 
 
 
(94) Que nos ensina Romanos 14 sobre a tolerância? 
Não julgar ao servo alheio que sinceramente 
Obedece o que entende, por ser ele crente. 
Romanos 14.1-12. 
 



(95) Que é a santificação? 
A santificação é ser a Deus chegado; 
Ficando assim também bem longe do pecado. 
1ª Tessalonicenses 5.23. 
 
(96) Que sabe da visão celestial de Paulo? 
Paulo, por poder divino, 
Arrebatado para a glória, 
Viu e ouviu o que não vemos 
Recordado em sua história. 
Nós com Deus podemos ver 
Mais que nos convém dizer. 
2ª Coríntios 12.1-10. 
 
(97) Quais são as provas de alguém ter o Espírito Santo de 
Deus? 
Gozo, fé, benignidade, 
Caridade, paz, bondade, 
Longanimidade, então 
Temperança e mansidão: 
Eis o que no crente é visto 
Pelo Espírito de Cristo. 
Gálatas 5.22. 
 
(98) Qual a diferença entre corpo, alma e espírito? 
Meu corpo sempre liga-me com coisas naturais; 
Minh’alma faz-me apreciar prazeres sociais 
E aspira meu espírito valores divinais. 
1ª Tessalonicenses 5.23. 
 
(99) Quais são as “unidades” do Cristianismo? 
Um só Deus e Pai celestial, bondoso; 
Um Senhor, e um Espírito amoroso; 
Um batismo, e uma só esperança e fé; 
Um Corpo místico – dos crentes todos é. 
Efésios 4.4-6. 
 
(100) Em que deve pensar o crente? 
Tudo quanto é verdadeiro, 



Quanto amável é; 
Tudo honesto, puro e justo, 
Tudo o que é de fé. 
Estas coisas virtuosas 
Sempre ponderai 
E, seguindo a santidade, 
Todas cultivai. 
Hinos e Cânticos nº 750. 
 
(101) É verdade que o crente espera a Segunda Vinda de 
Cristo? 
Tal como foi, Jesus há de voltar, 
E Sua Igreja toda arrebatar. 
À voz do arcanjo então ressurgirão 
Os crentes mortos, e conosco irão 
A se encontrarem com seu Salvador 
Na glória, onde não há dissabor. 
Atos 1.11; 1ª Tessalonicenses 4.13-18. 
 
(102) Qual é a diferença entre estar debaixo da Lei e 
debaixo da Graça? 
Os israelitas, sob a Lei, 
Achando em si bondade, 
Contavam com favor de Deus 
Por sua dignidade; 
Mas, sob a graça, o crente 
Quer em Cristo ser achado 
E, pelo Espírito de Deus, 
Do mal ser conservado. 
Gálatas 5.18. 
 
(103) Será que Deus pode operar no crente a justiça que a 
Lei exige, sem ele estar sob a Lei? 
Guiado pelo Espírito, no crente far-se-á 
Ainda mais que a Lei requer de quem sob ela está. 
Romanos 8.4. 
 
(104) Por que dar o dízimo de nosso rendimento? 
O bom judeu seu dízimo deu por obrigação; 



Mas, como privilégio, o dá também o bom cristão. 
Levítico 27.30; Lucas 11.42. 
 
(105) Que significa o “jugo desigual”? 
Um jugo desigual é misturar 
O que jamais se pode combinar: 
Descrente e crente, bem e mal, e assim 
Fazer mixórdia horrível e ruim. 
2ª Coríntios 6.14-18. 
 
(106) Quais são os títulos bíblicos do povo de Deus hoje? 
Por sermos nós de Cristo, chamamo-nos cristãos; 
Por sermos qual família, chamamo-nos irmãos. 
E somos Seus discípulos, bem crentes no Senhor, 
Ovelhas do rebanho do qual Ele é Pastor. 
Quais membros do Seu Corpo 
E santos Seus aqui 
Nós somos Seus filhinhos, 
A quem chamou pra Si. 
1ª Pedro 4.16; Romanos 8.29; João 8.31; Hebreus 13.20; 
Efésios 5.30; Romanos 16.15; 1ª João 2.12. 
 

DIVERSAS PERGUNTAS 
 
(107) Que significa ter paz com Deus? 
Ter paz com Deus é descansar 
Em Cristo e Sua redenção 
E agora, em vez de recear, 
Gozar de Sua proteção. 
1ª Timóteo 4.10; Salmo 46.1. 
 
(108) Qual é a diferença entre o crente e o descrente? 
O crente em Cristo encontra em Deus abrigo, 
Mas o descrente enxerga em Deus perigo. 
Salmo 61.3; Salmo 139.7. 
 
(109) Por que é Cristo o único Salvador? 
Outro Salvador não há senão Jesus; 
Ele só foi quem morreu por nós na cruz. 



Do pecado mais ninguém fez expiação, 
Pois assim somente em Cristo há salvação. 
Atos 4.12. 
 
(110) Como podemos viver santamente? 
Bem perto de Jesus, mui santamente, 
E satisfeito nEle vive o crente. 
Efésios 5.26; 1º Samuel 22.23. 
 
(111) Que significa confessar Cristo como Salvador? 
É consentir que Cristo nos domine; 
Que tudo bom e santo nos ensine; 
É confiar-Lhe a direção da vida, 
Por ser nossa alma crente convertida. 
Romanos 10.9. 
 
(112) Que é restituição? 
Restituição é quando é restaurado 
Ao semelhante o seu valor roubado, 
Mas quando o prejuízo não é material 
A recompensa deve ser moral. 
Êxodo 22.3, 5-6. 
 
(113) Como pode o crente testemunhar de Cristo? 
A vida do crente em Jesus Cristo bem expressa 
A mesma verdade que a boca confessa. 
1ª Pedro 2.12-15; Romanos 10.9. 
 
(114) Que significa “provar todas as coisas”? 
É confrontar muito bem qualquer ensino 
Com claras doutrinas do Livro divino. 
1ª Tessalonicenses 5.21. 
 
(115) Que quer dizer “cair da graça”? 
Caiu da graça quem quer merecer 
Divina bênção, sem em Cristo crer; 
Mas o cristão é quem já recebeu 
De Deus favor que nunca mereceu. 
Gálatas 5.4. 



 
(116) Como podemos servir a Deus com os membros do 
nosso corpo? 
Meus ouvidos escutam o Livro de Deus; 
Admiram meus olhos os bons feitos Seus; 
Com as mãos eu desejo servir meu Senhor; 
Com a boca cantar de Jesus o louvor. 
Salmo 78.1; Salmo 66.5; Salmo 90.17; Salmo 34.1. 
 

.oOo. 


