
Igreja Batista Calvário          
 

Pequeno catecismo para crianças. 
 

Parte 4 

Perguntas sobre oração 

Q.101. O que é oração? 

R. Oração é falar com Deus. 

Q.102. Em nome de quem devemos orar? 

R. Somente em nome de Cristo. 

Q.103. O que Cristo nos deu para nos ensinar a orar? 

R. A oração do Pai Nosso. 

Q.104. Você pode recitar a oração do Pai Nosso? 

R. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. 

Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra 

como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa 

nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. 

E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois 

teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 

Q.105. Quantas petições existem na Oração do Senhor? 

R. Seis. 

Q.106. Qual é a primeira petição? 

R. “Santificado seja o teu nome.” 

Q.107. Pelo que oramos na primeira petição? 

R. Para que o nome de Deus seja honrado por nós e por 

todos os homens. 

Q.108. Qual é a segunda petição? 

R. “Venha o teu reino”. 

Q.109. Pelo que oramos na segunda petição? 

R. Para que Jesus volte e estabeleça o seu reino entre os 

homens. 

Q.110. Qual é a terceira petição? 

R. "Seja feita a tua vontade na terra, como no céu". 

Q.111. Pelo que oramos na terceira petição? 

R. Que os homens na terra possam servir a Deus como os 

anjos fazem no céu. 

Q.112. Qual é a quarta petição? 

R. “Dá-nos hoje o pão para este dia” 

Q.113. Pelo que oramos na quarta petição? 

R. Para que Deus nos de tudo o que precisamos.  

Q.114. Qual é a quinta petição? 

R. “perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos 

devedores.” 

Q.115. Pelo que oramos na quinta petição? 

R. Para que Deus perdoe nossos pecados e nos ajude a 

perdoar aqueles que pecaram contra nós. 

Q.116. Qual é a sexta petição? 

R. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. 

Q.117. Pelo que oramos na sexta petição? 

R. Para que Deus nos mantenha longe do pecado. 

 

Parte 5 

Perguntas sobre a Palavra, a igreja e as ordenanças 

Q.118. Como o Espírito Santo nos conduz à salvação? 

R. Ele usa a Bíblia, que é a Palavra de Deus. 

Q.119. Como podemos conhecer a Palavra de Deus? 

R. Somos ordenados a ouvir, ler e examinar as Escrituras. 

 

Q.120. O que é uma igreja? 

R. É uma assembleia de crentes que reunem-se sob 

a pregação da Palavra de Deus. 

Q.121. Quais as duas ordenanças de Cristo à sua igreja? 

R. O batismo e a ceia do Senhor. 

Q.122. Por que Cristo deu essas ordenanças? 

R. Para mostrar que seus discípulos estão nele, e 

para lembrá-los do que ele fez por eles. 

Q.123. O que é o batismo? 

R. É a imersão dos crentes na água, como sinal 

de sua união com Cristo em sua morte, sepultamento 

e ressurreição. 

Q.124. Qual é o propósito do batismo? 

R. Mostrar aos crentes que Deus os purificou de seus pecados 

por meio Jesus Cristo. 

Q.125. Quem deve ser batizado? 

R. Somente aqueles que se arrependeram de seus pecados, 

e creram em Cristo para a salvação. 

Q.126. Os bebês devem ser batizados? 

R. Não; porque a Bíblia não ordena, nem dá nenhum exemplo 

disso. 

Q.127. O que é a Ceia do Senhor? 

R. Comer pão e beber vinho para lembrar dos sofrimentos e 

da morte de Cristo. 

Q.128. O que o pão representa? 

R. O corpo de Cristo, moido por nossos pecados. 

Q.129. O que o vinho representa? 

R. O sangue de Cristo derramado por nossa salvação. 

Q.130. Quem deve participar da Ceia do Senhor? 

R. Somente aqueles que se arrependem de seus pecados 

crêem em Cristo para a salvação, e amam seus semelhantes. 

 

Parte 6 

Perguntas sobre as últimas coisas 

Q.131. Cristo permaneceu no túmulo depois de sua 

crucificação? 

R. Não. Ele ressuscitou no terceiro dia depois de sua morte. 

Q.132. Onde está Cristo agora? 

R. No céu, sentado à direita de Deus Pai. 

Q.133. Cristo voltará? 

R. Sim. No último dia, ele virá para julgar o mundo. 

Q.134. O que acontece com os homens quando eles 

morrem? 

R. O corpo volta ao pó e a alma vai ao mundo dos espíritos. 

Q.135. Os corpos dos mortos serão ressuscitados 

para a vida de novo? 

R. Sim. Haverá ressurreição dos mortos para os 

justos e os injustos. 

Q.136. O que acontecerá com os iníquos no dia 

de julgamento? 

A. Eles serão lançados no inferno. 

Q.137. O que é inferno? 

A. Um lugar sem a presença Deus, terrível e sem fim. 

Q.138. O que acontecerá com os justos no dia de 

julgamento? 

R. Eles viverão com Cristo para sempre, em um novo céu e 

em uma nova terra. 


