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Nós Acreditamos 
Edição Jovem 

N.T.: A versão d’A Bíblia referenciada nesta tradução é a Nova Versão Internacional (NVI-PT). 
 

Questão 1: Quem é o Deus que nós adoramos? 
Nós adoramos a Santa Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três Pessoas da Trindade são 

um só Deus: um em Ser, poder e glória. 

A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos 

vocês. (2 Coríntios 13:14) 
 

Questão 2: Quem és tu? 

Por causa do Filho eterno de Deus, Jesus, eu pertenço a Deus. Ele criou-me e fez de mim o seu 

filho. 

Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua 

presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, 

conforme o bom propósito da sua vontade (Efésios 1:2-5) 

 

Questão 3: O que te torna um filho de Deus? 

A graça: a dádiva do amor de Deus que eu não mereço e não posso ganhar. 

Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por 

obras, para que ninguém se glorie. (Efésios 2:8-9) 

 

Questão 4: O que significa ser um filho de Deus? 

Que Deus me fez uma parte da sua família eterna e deu-me um bom propósito para a minha vida. 

Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus 

preparou antes para nós as praticarmos. (Efésios 2:10) 

 

Questão 5: Não tens de ser bom para Deus te amar? 

Não. Deus ama-me mesmo que eu faça coisas erradas. Deus continuará a amar-me enquanto Ele 

trabalha para me fazer bom e amável como Jesus. 

Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com 

Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões — pela graça vocês são salvos. (Efésios 

2:4-5) 

 

Questão 6: Como agradeces a Deus pela sua dádiva de amor? 

Amando e confiando em Deus com tudo o que eu sou e tudo o que tenho. 

Esta Edição Jovem de “Nós Acreditamos” está concebida para adultos a usarem no ensino de 

jovens adolescentes e crianças mais velhas das crenças centrais da nossa fé Cristã. Uma ou 

mais passagens das Escrituras são fornecidas para cada par questão-resposta, e uma dessas 

passagens deve ser memorizada pelos estudantes. Note que estas passagens são fornecidas 

para ilustrar as respostas dadas, não para as provar. 



2 
 

Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes 

foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. 

Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. (1 Coríntios 6:19-20) 

 

Questão 7: Como se ama Deus? 

Adorando Deus, amando os outros e respeitando o que Deus criou. 

E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. 

Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. 

(Gálatas 6:9-10) 

 

Questão 8: O que criou Deus? 

Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. 

No princípio Deus criou os céus e a terra. (Génesis 1:1) 

 

Questão 9: O que é especial sobre os seres humanos? 

Deus criou a humanidade à sua imagem, tanto masculina como feminina. 

Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. (Génesis 

1:27) 

 

Questão 10: O que significa que fomos criados à imagem de Deus? 

Que Deus nos criou para receber e reflectir a bondade, sabedoria e amor vistos em Jesus. 

e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. 

(Colossenses 3:10) 

 

Questão 11: Então, porque é que os seres humanos muitas vezes agem de maneiras destrutivas 

e odiosas? 

Querendo o nosso próprio caminho, afastámo-nos de Deus, pondo-nos sob o poder do pecado. 

Como resultado, é difícil para nós resistir à tentação do pecado. 

Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, 

livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança 

a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. 

(Hebreus 12:1-2) 

 

Questão 12: O que é o pecado? 

O pecado é a falha em confiar e obedecer a Deus. Pecar é ignorar Deus e afastar-se dos seus bons 

propósitos para nós. Nós pecamos quando, ao achar que sabemos melhor, seguimos orgulhosamente 

na nossa própria direção. Incluídos nos actos que A Bíblia identifica como pecados estão a idolatria, 

o homicídio, o adultério, o roubo, a mentira e a inveja daquilo que não nos pertence. 

Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem; idolatria e 

feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e 

coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: Aqueles que praticam essas coisas não 

herdarão o Reino de Deus. (Gálatas 5:19-21) 

Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que 

recompensa aqueles que o buscam. (Hebreus 11:6) 
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Questão 13: Quais são os resultados do pecado nas nossas vidas agora? 

Os nossos relacionamentos com Deus e as pessoas estão danificados e quebrados. Por causa do 

pecado, é bem mais difícil para nós amar os outros, e somos mais facilmente enganados quanto ao 

que é bom ou mau. 

Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau 

procedimento de vocês. (Colossenses 1:21) 

 

Questão 14: Qual é o resultado final do pecado? 

O pecado separa-nos da família eterna de Deus, destrói a vida e traz dor, sofrimento e morte. 

Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, 

nosso Senhor. (Romanos 6:23) 

Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo 

próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à 

luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. (Tiago 1:13-15) 

 

Questão 15: Como lida Deus connosco, enquanto pecadores? 

Dado que Deus está a nosso favor, Ele está contra tudo o que nos opõe. Deus nunca pára de nos 

amar, mas porque Ele odeia o pecado, Ele trabalha para nos libertar dos nossos pecados e para nos 

restaurar à sua família eterna. 

Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de 

Cristo Jesus. (Filipenses 1:6) 

 

Questão 16: O que fez Deus para nos libertar do pecado? 

Através da vida, morte e ressurreição de Jesus, Deus criou uma maneira para sermos libertados do 

poder do pecado, e para receber uma vida eterna com Deus como os seus queridos filhos. 

Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigénito, para que todo o que nele crer não 

pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16) 

 

Questão 17: Como realizou Deus o seu plano para nos libertar? 

Deus começou o seu plano para nos libertar quando os nossos primeiros pais humanos, Adão e Eva, 

revoltaram-se contra Deus. O seu plano incluiu uma aliança com Abraão, o qual foi estendido ao 

povo de Israel, que descendeu de Abraão. Deus enviou depois Jesus, um membro do povo de Israel, 

para ser o Salvador de todas as pessoas. 

Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não 

cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de 

vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por 

causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só 

homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos! (Romanos 5:14-15) 

 

Questão 18: O que é a aliança que Deus fez com Abraão e Israel? 

Ela é a promessa eterna de que Deus deu ao seu povo para ser o seu Deus e para abençoar todas as 

pessoas na terra através deles. 

Então o Senhor disse a Abrão: “Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e 

vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei 

famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os 
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que o amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados”. (Génesis 12:1-

3) 

 

Questão 19: Como manteve Deus a aliança com o povo de Israel? 

Deus libertou Israel da escravidão no Egipto, deu-lhes a sua lei, e depois levou-os à Terra 

Prometida. 

Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e 

os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. 7 Eu os farei meu povo e serei o Deus 

de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto 

pelos egípcios. (Êxodo 6:6-7) 

 

Questão 20: Qual é o ponto principal da lei que Deus deu a Israel? 

Que deveriam amar Deus com todo o seu coração, alma e força, e amariam os seus vizinhos como a 

si próprios. 

Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. 

(Deuteronómio 6:5) 

Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. (Levítico 19:18) 

 

Questão 21: O povo de Israel manteve a aliança com Deus? 

Embora alguns permanecessem fiéis, a maioria adorava outros deuses e não amavam os seus 

próximos como Deus tinha ordenado. Eles mostraram-nos o quanto todos nós desobedecemos a 

Deus e precisamos da graça de Deus. 

Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe; ao contrário, rejeitaram-no, e em seu 

coração voltaram para o Egipto. (Atos 7:39) 

 

Questão 22: O que fez Deus para trazer o povo de Israel de volta à aliança? 

Deus enviou-lhes profetas para enunciarem a palavra de Deus, deu-lhes sacerdotes para fazerem 

sacrifícios pelos seus pecados, e deu-lhes reis para os proteger. Mais importantemente, Deus 

prometeu enviar-lhes o Messias e o Espírito Santo para lhes dar vida renovada. 

Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles; retirarei deles o 

coração de pedra e lhes darei um coração de carne. (Ezequiel 11:19) 

 

Questão 23: Quem foi enviado para ser o Messias? 

Deus o Pai enviou o seu Filho eterno, Jesus, para ser o Messias (“Cristo” significa “o ungido”). 

Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para ser o Salvador do mundo que iria libertar todas as 

pessoas do pecado e morte e que lhes daria novos corações virados para Deus. 

Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido 

debaixo da Lei, a fim de redimir os que estavam sob a Lei, para que recebêssemos a adoção de 

filhos. (Gálatas 4:4-5) 

Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigénito ao mundo, para 

que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a 

Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. (1 João 

4:9-10) 
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Questão 24: Como manteve Deus a aliança ao enviar Jesus? 

Através de Jesus, Deus disponibilizou os benefícios das promessas da aliança a todas as pessoas. 

Todos os que ponham a sua confiança em Jesus recebem as bênçãos da aliança. 

Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação. Como diz a 

Escritura: “Todo o que nele confia jamais será envergonhado” (Romanos 10:10-11) 

 

Questão 25: Como foi Jesus capaz de realizar isso? 

Jesus é o nosso Salvador por causa de quem Ele é e por causa do que Ele fez por nós. 

Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste 

para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. (Apocalipse 5:9) 

Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus. (1 Timóteo 

2:5) 

 

Questão 26: Quem é Jesus? 

Jesus é o Filho eterno de Deus. Sem deixar de ser Deus, ele também se tornou humano como nós, 

com uma natureza humana e corpo humano. Jesus é a dádiva graciosa de Deus a nós. 

Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do 

Unigénito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. (João 1:14) 

Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser 

igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, 

tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si 

mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz! Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e 

lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos 

céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória 

de Deus Pai. (Filipenses 2:5-11) 

 

Questão 27: Será Jesus apenas mais um ser humano? 

Não. Jesus é completamente Deus e completamente humano. Como “Emanuel” (que significa 

“Deus connosco”), Jesus é Deus tal como o Pai e o Espírito Santo são Deus. Jesus é também 

humano, tal como nós. 

A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão “Emanuel”, que significa “Deus 

connosco”. (Mateus 1:23) 

 

Questão 28: O que fez Jesus por nós? 

Unido com Deus e unido connosco, Jesus fez por nós aquilo que nunca conseguiríamos fazer por 

nós próprios. Ele refez o coração, mente e vontade humana, salvou-nos do mal e fez um caminho 

para sermos uma parte da família eterna de Deus, sendo o Filho amado de Deus. Jesus partilhou 

connosco o seu conhecimento eterno de Deus. Ele traz-nos o perdão de Deus pelos nossos pecados. 

Ele tornou-se o nosso Senhor e Salvador. 

Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 

resgate por muitos. (Marcos 10:45) 

Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos 

pecadores. (Romanos 5:8) 
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Questão 29: Como se tornou Jesus o nosso Senhor e Salvador? 

Jesus tornou-se o nosso Senhor e Salvador ao confiar e obedecer perfeitamente a Deus o Pai, até ao 

ponto de dar a sua vida por nós na cruz. Jesus conquistou a morte através da sua ressurreição e 

superou todo o mal que nos separaria de Deus. Ele perdoou-nos os nossos pecados e enviou o 

prometido Espírito Santo para estar com todos os que se arrependem dos seus pecados e acreditam 

em Jesus como o seu Senhor e Salvador. 

[Jesus Cristo] se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo 

um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. (Tito 2:14) 

A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si 

mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de 

nosso Deus e Pai. (Gálatas 1:3-4) 

 

Questão 30: Como foi a vida de Jesus em obediência confiante? 

Jesus viveu na terra de uma maneira que nos mostrou exatamente como Deus é. Como o Filho 

unigénito de Deus, Ele recebeu perfeitamente o amor de Deus, depois respondendo perfeitamente ao 

confiar, amar e adorar Deus e ao amar os outros com o amor de Deus. Ele foi um bom pastor que se 

preocupou com o seu rebanho. 

Disse Jesus: “A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.” 

(João 4:34) 

Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta”. Jesus respondeu: “Você não me 

conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o 

Pai. Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está 

em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em 

mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em 

mim; ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras.” (João 14:8-11) 

 

Questão 31: O que ensinou Jesus sobre si próprio? 

Ele proclamou que Ele e o Pai são um e que todos devem acreditar que o Pai o enviou para que Ele 

fosse o Senhor e Salvador de todas as pessoas. Ele ensinou que através d’Ele Deus estava a trazer o 

seu Reino à terra. Ele declarou que apenas Ele pode verdadeiramente revelar Deus a nós e que 

apenas através d’Ele podemos receber o perdão de Deus e ser salvos do pecado, morte e do poder 

do mal. 

Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e 

ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. (Mateus 11:27) 

Então lhe perguntaram: “O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer?” Jesus 

respondeu: “A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou”. (João 6:28-29) 

Eu e o Pai somos um. (João 10:30) 

 

Questão 32: Que nomes nos deu Jesus para o chamá-lo? 

Ele afirmou-se ser o Filho unigénito de Deus, o Messias, a Luz do Mundo, a Água Viva, o Pão da 

Vida, a Ressurreição e Vida, o Caminho, a Verdade e a Vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo. O seu nome, Jesus (que significa “Salvador”) diz-nos que Ele é a nossa salvação. 

Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.” 

(João 14:6) 
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No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: “Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o 

pecado do mundo! (João 1:29) 

 

Questão 33: Como nos diz Jesus para responder a Ele? 

Ele diz-nos para o seguir em adorar somente Deus, e para afastarmo-nos (arrepender-nos) de confiar 

em qualquer outro ou qualquer outra coisa para ser o nosso Senhor e Salvador. Ele diz-nos para 

acreditar em que somente Ele pode conquistar a morte e o mal, perdoar os nossos pecados, dar-nos 

paz com Deus e dar-nos vida eterna como filhos de Deus. 

Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim. (João 14:1) 

Eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não 

será condenado, mas já passou da morte para a vida. (João 5:24) 

 

Questão 34: O que ensinou Jesus sobre Deus? 

Que existe apenas um Deus que, enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, existe num relacionamento de 

unidade perfeita e amor sagrado. Jesus ensinou que Deus é bom, generoso, amoroso e fiel. Ele 

ensinou que Deus preocupa-se com toda a sua criação, incluindo todas as pessoas, e pode ser 

conhecido e confiado. Ele ensinou que Deus está oposto a todo o mal e que lhe porá um fim e 

salvará dele todos os que se virarem a Ele para a sua salvação.  

Respondeu-lhe Jesus: “Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus.” 

(Marcos 10:18) 

Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz; nele não há treva alguma. 

(1 João 1:5) 

 

Questão 35: O que ensinou Jesus sobre nós? 

Que nós fomos criados para adorar, honrar e amar Deus. Jesus ensinou que todos os seres humanos 

precisam de ser perdoados, libertados do mal e preparados para a vida eterna como filhos de Deus. 

Ouvindo isso, Jesus lhes disse: “Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os 

doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores”. (Marcos 2:17) 

Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão connosco. 

Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. (1 João 1:3) 

 

Questão 36: O que ensinou Jesus sobre o tipo de relacionamento que Deus quer connosco? 

Que Deus nos ama com o mesmo amor que o Pai ama Jesus. Jesus ensinou que os seres humanos 

foram salvos para viver eternamente num relacionamento confiante de amor obediente com Deus 

enquanto o nosso Pai do céu e com Jesus enquanto o nosso irmão mais velho e com o seu Espírito 

Santo habitando em nós. 

Respondeu Jesus: “Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a 

ele e faremos morada nele.” (João 14:23) 

Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um: eu neles e tu em 

mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os 

amaste como igualmente me amaste. (João 17:22-23) 
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Questão 37: Como nos afecta um relacionamento correcto com Deus? 

Traz-nos as dádivas de Deus da fé, esperança e amor. Enquanto nós, em fé, recebemos e 

desfrutamos do amor incondicional de Deus por nós, somos feitos íntegros e é-nos dada a 

habilidade de partilhar o seu amor com outros. Enquanto confiamos em Deus, é-nos dada uma 

esperança garantida da vida eterna com Deus, sabendo que, no final, Deus corrigirá todas as coisas. 

Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. (1 

Coríntios 13:13) 

Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que 

a fé e a esperança de vocês estão em Deus. (1 Pedro 1:21) 

 

Questão 38: Quais são algumas das mentiras comuns ditas sobre o tipo de relacionamento que 

Deus quer connosco? 

Que temos de ganhar ou merecer o perdão e amor de Deus. Que temos de negociar com Deus para 

receber as suas bênçãos. Que podemos superar o mal e a morte através dos nossos próprios 

esforços. 

Sabemos que ninguém é justificado pela prática da Lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, 

nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática 

da Lei, porque pela prática da Lei ninguém será justificado. (Gálatas 2:16) 

Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; 

e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.” (João 11:25-26) 

 

Questão 39: Como ajudou Jesus as pessoas a reconhecerem quem Ele era e o que tinha vindo 

para fazer? 

Ele ensinou a verdade de Deus com autoridade e agiu com o poder transformador de Deus. Jesus 

alimentou os famintos, curou os doentes, abençoou crianças, cuidou dos párias, chamou as pessoas 

ao arrependimento e perdoou os seus pecados. Ele pregou as boas novas da graça de Deus e deu a 

todos a esperança de uma nova vida no Reino de Deus. 

Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder… [Jesus] andou por toda parte fazendo 

o bem e curando todos os oprimidos pelo Diabo, porque Deus estava com ele. (Atos 10:38) 

 

Questão 40: Como provou Jesus que é o nosso Salvador? 

Através das suas palavras e acções, Jesus provou que era Profeta, Sacerdote e Rei – o Messias de 

Deus. Ele realizou muitos milagres que indicaram que Ele era o Filho eterno e unigénito de Deus. 

Mas mais importantemente, Jesus deu a sua vida por nós livremente ao morrer na cruz para que 

pudéssemos ter vida n’Ele. Através do seu sofrimento e sacrifício, Ele mostrou-nos que Ele não 

permitirá nada a separar-nos do amor de Deus. 

Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, 

quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida! (Romanos 5:10) 

Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o 

futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação 

será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. (Romanos 8:38-

39) 
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Questão 41: Como sabemos que Jesus é o Senhor e Salvador? 

Ao ressuscitar dos mortos, Jesus demonstrou o poder de Deus sobre o mal e a morte. Ao aparecer 

aos seus discípulos após a sua ressurreição, Jesus revelou-se ser o nosso Senhor e Salvador, vivo. 

Através d’A Bíblia e pelo seu Espírito, Jesus continua a revelar-se a nós hoje para que o possamos 

conhecer, confiar n’Ele e viver para Ele. 

Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que 

estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias falando-lhes acerca do Reino de Deus. 

(Atos 1:3) 

 

Questão 42: O que significa Jesus ter ascendido ao céu? 

Após a sua obra na terra estar completa, Jesus regressou ao céu para preparar um lugar para nós 

estarmos com Ele e para reinar com Deus para sempre. Ele virá novamente à terra em glória e 

permanece connosco actualmente através do Espírito Santo. 

E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu 

estiver. (João 14:3) 

Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro 

Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, 

porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. 

(João 14:15-17) 

 

Questão 43: O que aconteceu primeiro no dia de Pentecostes? 

Com o som de um vento muito forte do céu, o Espírito Santo encheu a casa onde os apóstolos e 

outros estavam reunidos. O Espírito veio a pousar em cada um deles, como línguas de fogo, e 

encheu-os. Pelo Espírito, eles começaram a falar em linguagens diferentes. 

Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um 

som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que 

parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. (Atos 2:1-3) 

 

Questão 44: O que aconteceu depois no dia de Pentecostes? 

O Espírito Santo reuniu um grupo internacional de pessoas que tinham vindo a Jerusalém para 

adorar o Deus de Israel. Os apóstolos e discípulos que estiveram com eles destacaram-se nesse 

grupo e disseram-lhes nas suas próprias linguagens sobre as acções poderosas que Deus fez através 

de Jesus Cristo, agora ressuscitado de entre os mortos. Pedro pregou-lhes os Evangelhos de Jesus 

Cristo e cerca de 3000 arrependeram-se, acreditaram em Jesus e receberam o Espírito Santo. 

Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o 

som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria 

língua. (Atos 2:5-6) 

Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros 

apóstolos: “Irmãos, que faremos?”. Pedro respondeu: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja 

batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito 

Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos 

quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar”. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com 

eles: “Salvem-se desta geração corrompida!”. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e 

naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. (Atos 2:37-41) 
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Questão 45: O que são os Evangelhos de Jesus Cristo? 

São as boas novas sobre Jesus e o que Deus realizou em e através d’Ele pelo Espírito Santo. Os 

Evangelhos prometem-nos o perdão dos nossos pecados, paz com Deus, a cura dos nossos corações 

para que possamos confiar e ter esperança em Deus e na dádiva da vida eterna. Tudo isto é o que 

entendemos por salvação de Deus. 

Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo (Romanos 

5:1) 

 

Questão 46: Quais foram os resultados do Pentecostes? 

O Espírito Santo revelou a verdade sobre Deus e o que Jesus, o Filho de Deus, tivera feito por nós. 

O Espírito Santo encheu os primeiros Cristãos com alegria, inspirou-os a compreender e proclamar 

os Evangelhos de Jesus Cristo, e a viver uma nova vida juntos em gratidão a Deus. 

Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. (Atos 2:42) 

 

Questão 47: Como continuam estes resultados hoje? 

O Espírito Santo abre os nossos corações e mentes ao entendimento e crença em Jesus e os seus 

Evangelhos. O Espírito liberta-nos para viver num relacionamento íntimo com Deus e para ter os 

nossos corações e mentes curados e renovados. O Espírito une-nos a Jesus, tornando-nos membros 

de uma nova comunidade chamada a igreja. 

Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito: quer judeus, quer gregos, 

quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. (1 Coríntios 12:13) 

 

Questão 48: O que é a igreja? 

A igreja é constituída por todos os que acreditam nas boas novas sobre Jesus. De acordo com as 

instruções de Jesus, os crentes são normalmente baptizados e participam na Ceia do Senhor. Através 

destes meios graciosos, o Espírito Santo renova os Cristãos para que possamos servir Deus em amor 

e servir os outros como representantes de Deus. 

Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da 

família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo 

como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo 

no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por 

seu Espírito. (Efésios 2:19-22) 

 

Questão 49: Que conforto me dão os Evangelhos de Jesus Cristo? 

Que eu pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por minha causa, para 

que nada alguma vez me separe do amor de Deus. 

Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o 

futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação 

será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. (Romanos 8:38-

39) 

 

Questão 50: Como sabemos destas boas novas? 

Através da leitura d’A Bíblia e ao ouvi-la ser ensinada em casa e na igreja. O Espírito Santo inspirou 

aqueles que escreveram A Bíblia e Ele ajuda-nos a compreender e a confiar nas suas promessas e a 

viver hoje pela sua sabedoria e instruções. 
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Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o 

recebi de pessoa alguma nem me foi ele ensinado; ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por 

revelação. (Gálatas 1:11-12) 

 

Questão 51: Que mais faz o Espírito Santo pela igreja? 

O Espírito Santo reúne-nos para adorar Deus e capacita-nos a compreender a palavra escrita de 

Deus, A Bíblia. O Espírito edifica em nós a fé, esperança e amor, e liberta-nos para obedecer à 

Palavra de Deus. O Espírito envia-nos para o mundo para proclamar os Evangelhos e para ajudar os 

outros a juntar-se a nós como seguidores de Jesus. O Espírito habilita-nos a encontrar maneiras de 

mostrar a preocupação de Deus com a justiça e paz nas nossas casas, locais de trabalho, 

comunidades e entre as nações. 

Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em 

Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. (Atos 1:8) 

 

Questão 52: Porque nos reunimos como igreja para a adoração? 

Para adorar e louvar Deus juntos. Fazemo-lo ao orar, cantar hinos e ouvir leituras d’A Bíblia. 

Também damos ofertas a Deus pela obra da igreja, e dedicamo-nos a viver como representantes 

fiéis de Jesus Cristo e a servir os nossos próximos de maneiras que os apontem para Deus. Sobre 

tudo, reunimo-nos para ouvir a pregação dos Evangelhos e para celebrar os sacramentos. 

Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a 

sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo 

o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio 

dele graças a Deus Pai. (Colossenses 3:16-17) 

 

Questão 53: O que é um sacramento? 

Jesus deu-nos dois sacramentos – o baptismo e a Ceia do Senhor. Nestes sacramentos, pela sua 

Palavra e Espírito, Deus usa sinais visíveis como maneiras especiais de nós recebermos e 

beneficiarmos da sua graça. Nós celebramos estes sacramentos como uma parte especial da nossa 

adoração. 

Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, 

tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: “Isto é o meu corpo, que é dado em favor de 

vocês; façam isto em memória de mim”. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: 

“Este cálice é a nova aliança no meu sangue; façam isso sempre que o beberem em memória de 

mim”. Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do 

Senhor até que ele venha. (1 Coríntios 11:23-26) 

 

Questão 54: O que é o baptismo? 

Através do baptismo sou bem-vindo à família de Deus. Na água do baptismo, partilho do baptismo 

de Jesus por mim. O baptismo em água revela a morte e ressurreição de Jesus, o qual lava-me dos 

meus pecados e dá-me vida eterna. No baptismo, celebramos a nossa unidade com Jesus, a nossa 

Água Viva, e com todos os que estão unidos a Ele no seu corpo, a igreja. 

Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua 

morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como 

Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se 

dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na 

semelhança da sua ressurreição. (Romanos 6:3-5) 
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Questão 55: Porque somos baptizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? 

Jesus ordenou-nos a baptizar em nome do único Deus, o qual é Pai, Filho e Espírito Santo. 

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. (Mateus 28:19) 

 

Questão 56: Qual é o significado deste nome? 

É o nome do Deus triúno que, embora seja um em Ser, é três em Pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho 

e Deus o Espírito Santo. O único Ser de Deus é uma comunhão de amor, conhecimento e 

glorificação partilhada pelas três Pessoas da Santa Trindade para toda a eternidade. Este Nome diz-

nos que há um mistério profundo quanto a Deus que, embora esteja para além da nossa 

compreensão total, leva-nos à adoração, admiração e temor. 

A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos 

vocês. (2 Coríntios 13:14) 
 

Questão 57: O que é a Ceia do Senhor? 

Jesus primeiro serviu a Ceia do Senhor (também chamada a Comunhão ou a Eucaristia) aos seus 

discípulos na noite anterior à sua crucificação. Ele usou o pão e vinho da Ceia do Senhor para 

representar a dádiva do seu corpo e sangue que ele deu para nós. Na cruz, o seu corpo foi quebrado 

para nós e o seu sangue vitalício foi derramado para nós. 

Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o deu aos seus discípulos, dizendo: 

“Tomem e comam; isto é o meu corpo”. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos 

discípulos, dizendo: “Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em 

favor de muitos, para perdão de pecados.”. (Mateus 26:26-28) 
 

Questão 58: Porque celebramos a Ceia do Senhor? 

Celebramo-la para receber de Jesus tudo o que Ele tem para nos dar. Na Ceia do Senhor, somos 

alimentados à mesa da família de Deus, e a nossa fé é renovada enquanto Jesus continua a partilhar 

connosco a dádiva da sua vida eterna. Ao lembrar-nos com gratidão que Ele morreu por todos, 

recebemos o conforto e a força d’Ele na profundeza dos nos nossos corações e mentes. 

Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e 

que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que 

somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. (1 Coríntios 10:16-17) 
 

Questão 59: Porque oramos a Deus? 

Porque fomos criados para viver em relacionamento íntimo com Deus, o qual quer ouvir de nós, os 

seus filhos. Os nossos corações ansiam por Deus, pois precisamos da presença, ajuda e orientação 

de Deus diariamente. 

Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia 

e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. (Hebreus 4:16) 
 

Questão 60: O que fazemos ao orar? 

Adoramos Deus por quem Ele é. Oferecemos a Deus a nossa gratidão por todas as suas boas 

dádivas. Confiamos a Deus as nossas mais profundas esperanças e medos, questões e preocupações, 

ansiedades e decepções. Confiamos a Deus a confissão dos nossos pecados, confiando no seu 
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perdão e transformação. Confiamos a Deus os nossos pedidos de ajuda, ambos para nós próprios e 

para os outros. 

Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, 

apresentem seus pedidos a Deus. (Filipenses 4:6) 
 

Questão 61: E se não soubermos como orar ou o que orar por? 

Quando oramos, juntamo-nos a Jesus nas suas orações por nós. Jesus está sempre a orar connosco. 

Quando estamos a orar, o Espírito movimenta-nos a orar. E se não soubermos o que dizer, o 

Espírito irá orar por nós sem palavras, ou dirá palavras para além da nossa compreensão. Nunca 

oramos sós. 

Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o 

próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações 

conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade 

de Deus. (Romanos 8:26-27) 
 

Questão 62: Como nos ensinou Jesus a orar? 

Jesus deu-nos esta oração (chamada a Oração do Senhor) para nós orarmos juntos: 

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. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas 

dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-

nos do mal, porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Ámen. (Mateus 6:9-13) 
 

Questão 63: O que entendemos ao orar a Deus como “Pai nosso”? 

Invocamos Deus como pequenas crianças que sabem que Deus cuida delas e as ama. Pela razão de 

que Jesus orou a Deus como o seu Pai, também nós podemos orar a Deus desta maneira. 

Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o 

próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. (João 16:26-27) 
 

Questão 64: Quando oramos a Deus como o nosso Pai, queremos dizer que Deus é masculino? 

Não. Apenas criaturas que têm corpos podem ser masculinas ou femininas. Mas Deus é espírito e 

não tem corpo. 

Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. (João 

4:24) 
 

Questão 65: O que queremos dizer quando oramos a Deus “nos céus”? 

Queremos dizer que Deus aproxima-se de nós do além deste mundo e que Ele ouve as nossas 

orações. 

Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, 

que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem! (Mateus 7:11) 

Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo 

com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. (1 João 5:14) 
 

Questão 66: O que pedimos quando oramos “santificado seja o vosso nome”? 

Pedimos que o nome de Deus seja honrado em todo o mundo e por toda a parte seja tratado como 

sagrado, pois o nome de Deus significa Deus. 
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Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. (Salmos 99:3) 
 

Questão 67: O que pedimos quando oramos “venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim 

na terra como no céu”? 

Pedimos a Deus que cumpra o seu propósito para o mundo inteiro. Também pedimos a Deus que 

nos torne capazes e dispostos a aceitar a boa e correcta vontade de Deus quanto a todas as coisas, e 

para fazermos a nossa parte quanto à realização dos propósitos de Deus. 

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para 

que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 

(Romanos 12:2) 
 

Questão 68: Porque oramos “Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia”? 

Porque todas as coisas boas vêm de Deus. Até mesmo nas nossas necessidades mais normais, Deus 

cuida de nós completamente, todos os dias. 

Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como 

sombras inconstantes. (Tiago 1:17) 
 

Questão 69: O que pedimos quando oramos “perdoa as nossas dívidas”? 

Estamos a dizer a Deus que nos arrependemos por algo errado que tenhamos feito, dito ou pensado. 

Pedimos a Deus que não mantenha os nossos pecados contra nós, mas que nos aceite novamente 

pela sua graça. Pedimos-lhe que continue a trabalhar nas nossas vidas e que confiamos nele para 

corrigir tudo no final. 

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar 

de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e 

a sua palavra não está em nós. (1 João 1:9-10) 
 

Questão 70: Porque continuamos com “assim como perdoamos aos nossos devedores”? 

Porque nós devemos perdoar os outros, tal como Deus nos perdoou. Transmitimos o perdão que 

recebemos de Deus aos outros que pecam contra nós. 

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, 

bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que 

tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. (Colossenses 3:12-13) 
 

Questão 71: O que pedimos quando oramos “E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos 

do mal”? 

Estamos a orar de acordo com o que Deus quer fazer por nós. Portanto, pedimos a Deus para nos 

proteger, especialmente quando o mais precisamos. Oramos para que Deus nos liberte de todos os 

desejos que nos levariam ao pecado, e para nos abrigar dos poderes do mal que nos podem ameaçar 

ou decepcionar, levando-nos a maus caminhos. 

Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá 

que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes 

providenciará um escape, para que o possam suportar. (1 Coríntios 10:13) 
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Questão 72: O que significa orar “porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre.”? 

Com esta frase, que se tornou parte da Oração do Senhor na igreja inicial, louvamos Deus por ser 

capaz e estar disposto a fazer tudo o que pedimos nesta oração. Rendemo-nos a nós próprios ao 

governo sábio e gracioso de Deus, porque sabemos que podemos confiar em Deus para fazer que 

todas as coisas trabalhem juntas para o bem, ambos agora e para sempre. Esperamos ansiosamente e 

com fé o dia em que os caminhos e a vontade perfeita de Deus serão feitos em toda a sua criação. 

Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram 

chamados de acordo com o seu propósito. (Romanos 8:28) 
 

Questão 73: Porque acaba a nossa oração com “Ámen”? 

“Ámen” significa “que assim seja”. Isto exprime a nossa confiança total em Deus, o qual não faz 

qualquer promessa que não manterá e cujo amor perdura para sempre. 

Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o “sim”. Por isso, por meio 

dele, o “Ámen” é pronunciado por nós para a glória de Deus. (2 Coríntios 1:20) 
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