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Pequeno catecismo para crianças. 
Parte 1. Deus, homem e pecado 

 
Q.1. Quem fez você? 

R. Deus me fez. 

Q.2. O que mais Deus fez? 

R. Deus fez todas as coisas. 

Q.3. Por que Deus fez você e todas as coisas? 

R.  Para sua própria glória. 

Q.4. Como você pode glorificar a Deus? 

R. O amando e guardando seus mandamentos. 

Q.5.  Por que você deve amar a Deus? 

R. Porque Ele me fez e cuida de mim. 

Q.6. Existe mais de um Deus? 

R. Há somente um Deus. 

Q.7. Em quantas pessoas este único Deus existe? 

R. Em três Pessoas. 

Q.8. Quem são Eles? 

R. O Pai, o Filho, e o Espírito Santo 

Q.9. Quem é Deus? 

R. Deus é um Espírito, e não tem corpo como homem. 

Q.10. Onde está Deus? 

R. Deus está em todos os lugares. 

Q.11. Você pode ver a Deus? 

R. Não. Eu não posso ver a Deus, mas Deus sempre 

me vê. 

Q.12.  Deus sabe todas as coisas? 

R. Sim. Nada pode ser encoberto (escondido) de Deus. 

Q.13.  Deus pode fazer todas as coisas? 

R. Sim. Deus pode fazer toda sua santa vontade. 

Q.14. Onde você aprende a como amar a Deus e 

obedecê-lo? 

R.  Somente na Bíblia sagrada 

Q.15.  Quem escreveu a Bíblia? 

R.  Homens santos que foram inspirados pelo Espírito 

Santo. 

Q.16.  Quem foram nossos primeiros pais? 

R. Adão e Eva. 

Q.17.  Do que foram nossos primeiros pais feitos? 

R.  Deus fez o corpo de Adão do pó da terra, e formou 

Eva do corpo de Adão. 

Q.18.  O que Deus deu a Adão e Eva além de 

corpos? 

R.  Ele deu a eles almas que nunca poderiam morrer. 

Q.19.  Você tem uma alma assim como um corpo? 

R. Sim. Eu tenho uma alma que nunca pode morrer. 

Q.20.  Como você sabe que você tem uma alma? 

R. Porque a Bíblia diz que eu tenho. 

Q.21.  Em quais condições Deus fez Adão e Eva? 

R. Ele os fez santos e felizes. 

Q.22.  Adão e Eva continuaram santos e felizes? 

R. Não. Eles pecaram contra Deus. 

Q.23.  O que é pecado? 

R. Pecado é a transgressão da lei de Deus. 

Q.24.  O que significa transgressão? 

R. Fazer o que Deus proíbe.  

Q.25.  Qual foi o pecado dos nossos primeiros pais? 

R.  Comer do fruto proibido. 

Q.26.  Por que eles comeram do fruto proibido? 

R.  Porque eles não acreditaram no que Deus havia 

dito. 

Q.27.  Quem os tentou neste pecado? 

R.  Satanás tentou Eva, e ela deu o fruto a Adão. 

Q.28.  O que aconteceu com os nossos primeiros 

pais quando eles pecaram? 

R.  Ao invés de serem santos e felizes, eles se tornaram 

pecadores e miseráveis.  

Q.29.  Que efeito teve o pecado em Adão e toda a 

humanidade? 

R.  Toda a humanidade nasce em um estado de 

pecado e miséria. 

Q.30.  O que nós herdamos de Adão como 

resultado desse pecado original? 

R.  Uma natureza pecaminosa. 

Q.31.  O que todo pecado merece? 

R.  A ira e juízo de Deus. 

Q.32.  Pode alguém ir para o Céu com essa 

natureza? 

R.  Não. Nossos corações precisam ser mudados antes 

de ir para o Céu. 

Q.33. Como se chama a mudança de coração? 

R. Regeneração. 

Q.34.  Quem pode mudar um coração pecaminoso? 

R. Somente o Espírito Santo. 

Q.35.  O que é justiça? 

R. É a bondade de Deus. 

Q.36. Pode alguém ser salvo por sua própria 

justiça? 

R. Não ninguém é bom o bastante para Deus. 

 

 

__________________________ 

Este Catecismo é um estudo introdutório da Doutrina 
Bíblica. Ele se apresenta sob a forma de um catecismo para 
a facilidade do estudo, da organização dos assuntos e da 
memorização. Ele é destinado para o uso em nossa própria 
congregação em nosso culto da Escola Bíblica Dominical. 
Mas acreditamos que ele também é proveitoso para os 
pais usarem no culto familiar, para aulas bíblicas, para o 
uso de crianças maiores, e para o uso de todos aqueles que 
desejarem obter uma compreensão básica da Doutrina 
Bíblica. 


