
Igreja Batista Calvário          
 

Pequeno catecismo para crianças. 
 

Parte 2. Perguntas sobre a SALVAÇÃO 

 

Q.37. O que é uma aliança? 

R. Um acordo entre duas ou mais pessoas. 

 

Q.38. O que é a aliança da graça? 

R. É o acordo que Deus o Pai fez com 

Cristo para salvar os eleitos de seus pecados. 

 

Q.39. O que Cristo cumpriu na aliança da graça? 

R. Cumpriu toda a lei pelo seu povo, e  

sofreu o castigo pelos seus pecados. 

 

Q.40. Nosso Senhor Jesus Cristo já pecou? 

R. Não. Ele era santo, irrepreensível e imaculado. 

 

Q.41. Como o Filho de Deus pôde sofrer? 

R. Cristo, o Filho de Deus, se tornou carne e sangue, para 

poder obedecer e sofrer como um homem. 

 

Q.42. O que se entende por expiação? 

R. Cristo satisfazendo a justiça divina, em seus 

sofrimentos e morte, no lugar dos pecadores. 

 

Q.43. O que Deus, o Pai, assumiu na aliança da graça? 

R. Justificar e santificar aqueles por quem Cristo morreu. 

 

Q.44. O que é justificação? 

R. É Deus considerando os pecadores como se nunca 

tivessem pecado. 

 

Q.45. O que é santificação? 

R. É Deus tornando os pecadores santos de coração e 

conduta. 

 

Q.46. Por quem Cristo obedeceu e sofreu? 

R. Por aqueles a quem o Pai lhe deu. 

 

Q.47. Que tipo de vida Cristo viveu na Terra? 

R. Uma vida de perfeita obediência à lei de Deus? 

 

Q.48. Que tipo de morte Cristo morreu? 

R. A morte dolorosa e vergonhosa da cruz. 

 

Q.49. Quem será salvo? 

R. Somente aqueles que se arrependem do pecado e creem 

em Cristo. 

 

Q.50. O que é se arrepender? 

R. Sentir pesar pelo pecado e odiar e abandonar o pecado 

porque é desagradável a Deus. 

 

 

 

 

 

Q.51. O que é crer em Cristo? 

R. Confiar somente em Cristo para a salvação. 

 

Q.52. Você pode se arrepender e crer em Cristo pelo seu 

próprio poder? 

R. Não. Não posso fazer nada de bom sem o Espírito Santo 

de Deus. 

 

Q.53. Como você pode receber o Espírito Santo? 

R. Crendo em Cristo como salvador. 

 

Q.54. Como as pessoas piedosas foram salvas antes da 

vinda de Cristo? 

R. Crendo no Salvador que viria. 

 

Q.55. Como eles mostraram sua fé? 

R. Oferecendo sacrifícios no altar de Deus. 

 

Q.56. O que esses sacrifícios representavam? 

R. Cristo, o Cordeiro de Deus, que deveria morrer pelos 

pecadores. 

 

Q.57. O que Cristo faz pelo seu povo? 

R. Ele faz o trabalho de um profeta, um sacerdote e um rei. 

 

Q.58. Por que Cristo é um profeta? 

R. Porque ele nos ensina a vontade de Deus. 

 

Q.59. Por que Cristo é um sacerdote? 

R. Porque ele morreu pelos nossos pecados e ora a Deus 

em nosso favor. 

 

Q.60. Por que Cristo é um rei? 

R. Porque ele governa sobre nós e nos defende. 

 

Q.61. Por que você precisa de Cristo como profeta? 

R. Porque eu sou ignorante. 

 

Q.62. Por que você precisa de Cristo como sacerdote? 

R. Porque eu sou culpado. 

 

Q.63. Por que você precisa de Cristo como rei? 

R. Porque sou fraco, impotente e desamparado. 

___________________ 

Nota: 

Esse pequeno catecismo somente será uma ajuda se pais e 

mães forem um exemplo de piedade e devoção para seus 

filhos. Do contrário pode fazer mais mal do que bem. 

 

Deuteronômio 6:1-9 

Provérbios 22:6 

1Timóteo 4:15-16 

2Timóteo 2:2 


