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— 133 —— 132 — 1momento te deixei, mas
Ki Tc 5.1-7 8. Por um pequeno— "ssSKSBSKde atender as nossas preces; 3V a èle só pertencem tò-

da a honra, louvor e glória agora e para sempre por
todo o bem que nos fêz.

icom
di a minha face de ti por „ _

compadecerei de ti, diz o benho ,
um

teu Redentor.
eterna me ■277. Por que devemos estar tão certos de que as nossas

petições são agradáveis a Deus e atendidas por êle? Er
Quarta Parte Principal

O Sacramento do Santo Batismo
!!i:

Deus mesmo nos mandou orar desta maneira e nos
prometeu atender. I !í§Sacramento?

Sacramento um ato sagrado, instituído
qual êle oferece, dá e sela aos homens

Cristo, mediante certos meios

sua palavra.

278. Por que é que tantos lamentam não serem aten¬
didas as suas orações?

280. Que chamamos i1;
i !..Chamamos

por Deus, no
a graça adquirida por
externos unidos com a

Muitas vêzes pedimos cousas vãs ou nocivas, ou pres¬
crevemos a Deus o tempo e a maneira de nos ajudar,
ou em grandes tentações não percebemos logo o au¬
xílio de Deus.

!'ÿ

Sacramentos há?

o Santo Batismo e
281. Quantos

Há dois Sacramentos:
111

a SantaMat. 20:20-23. Então se chegou a êle a mulher de Zebe-
deu, com seus filhos, prostrando-se e pedindo-lhe um favor.
Perguntou-lhe êle: Que queres? Ela respondeu: Manda que,
no teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um à tua
direita, e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não
sabeis o que pedis; podeis vós beber o cálice que eu estou
para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disso:
Com efeito, hebereis o meu cálice; mas o assentar-se à minha
direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo: é,
porém, daqueles para quem está destinado por meu Pai.

Ceia.

Primeiro: da essência do Batismo

282. Que é o Batismo?
i

i

II
é apenas água simples, mas

mandamento divinoO Batismo não
é a água compreendida
e ligada com a palavra de Deus. íno

279. Deus então de fato atende a toda e qualquer
oração verdadeira?

Qual é esta palavra de Deus? 1283.
Sim; mas a atende a seu modo e a seu tempo.

É a que nosso Senhor Jesus Cristo diz no
último capítulo de São Mateus: “Ide, fazei dis¬

cípulos de todas as nações, batizando-os
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.,,

-1 •’ !
ill510) 2 Cor. 12:9. A minha graça te basta, porque o poder

se aperfeiçoa na fraqueza. em
511) João 2:4. Ainda não é chegada a minha hora. nome
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não comem sem

515) Mar. 7:1. Quando voltam da praça.
há muitas outras cousas que receberam para

vasos de metal.

Levanta-te, recebe o batismo e lava os

284. Por que o Batismo não é água similes?
O Batismo foi instituído por Deus. sendo

dido no mandamento divino, e deve ser feito
do Pai •do Filho e do Espírito Santo, sendo

•do com a palavra de Deus.

se.aspergirem; e
observar, como a tlavagem de copos, jarros, e

coniprecn-
em nome

assim liga.
516) Atos 22:16.

teus pecados.

517) Mat. 3:11. Êle vos
com fogo.

I!batizará com o Espirito Santo e

fl285. Quem é o autor do Santo Batismo .* .'inome do Pai e do283. Que quer dizer; batizar em
Filho e do Espírito Santo? '1!O autor do Santo Batismo é Deus Ismesmo, por¬

quanto nosso Senhor Jesus Cristo ordenou no último ca¬pítulo de São Mateus, que a sua Igreja batizasse tôdasas nações.
conformidade com o mandamento :Pelo Batismo, em

de Deus, somos acolhidos na comunidade do Deus Triúno. 3

513) Mat. 28:18-20. Jesus disse: Toda a autoridadefoi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos detôdas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho edo Espirito Santo; ensinando-os a guardar tôdas as cousasvos tenho ordenado. E eis que estou convosco todosaté â consumação do século.
Luc. 3:2. 3. João 1:33.

de batizar.

289. Quem deve ser batizado?

Cristo mandou batizar tôdas as nações, isto e, todos

os homens, crianças e adultos.

me

I1que
os dias |

batizados todos indistintamente? r290. Devem ser
Deus dá a João Batista a ordem

instruídos, devem ser bati-Aquêles que podem ser
zados depois de instruídos nas doutrinas principais da

criancinhas, porém, quando nascidas na
Batismo pelos que sobre

H
286. Quem deve batizar?

fé cristã; as
Igreja Cristã ou levadas aoRegularmente os ministros chamados por Cristo de¬vem batizar; em

cristão o pode fazer.
«D
(Batismo de emergência. Vêde

::Jielas têm direito.casos de necessidade, porém, qualquer
518) Mar. 16:15. 16. Pregai o Evangelho a tôda

fôr batizado será salvo.Quem crer e íia pergunta 292.)
514) 1 Cor. 4:1. Que os homens nos considerem comoministro* de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus.

'I1'também as criancinhas291. Como se prova que
devem ser batizadas?

!«:287. Que quer dizer a palavra «batizar»
Batizar quer dizer lavar,

ou submergir na água.

Criancinhas devem ser batizadas. 1° porque elas per¬

tencem a tôdas as nações; 21’ porque são carne nascida
necessitam ca regeneração; por-

aregar, aspergir com água
da carne e por isso 111

7
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Então dirá o quo administra o Batismo:que o Santo Batismo, quanto sabemos, é o único meio

pelo qual pode ser operada nas criancinhas a fé sal¬
vadora.

conformidade com a tua
Recebe-a

Senhor Jesus Cristo, em
ordem trazemos esta criança à tua presença.

herdeira do teu reino, conformo disseste.e faze-a
.Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis,

porque dos tais é o reino de Deus;. . Amém.

519) Mar. 10:13-15. Trouxeram-lhe algumas crianças para
que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, po¬
rém. vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim
os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de
Deus. Em verdade vos digo: Quem não receber o reino de
Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará néle.

520) João 3:5. 6. Quem não nascer da água e do Espirito.
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne,
é carne; e o que é nascido do Espírito, é espírito.

521) Mat. 18:6. Qualquer, porém, que servir de tropeço
a um destes pequeninos que crêem em mim, melhor, lhe fora
que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho,
e fôsse afogado na profundeza do mar.

H. B. Atos 16:15. Lídia e a sua casa foram batizados. —
Atos 16:33. — O carcereiro de Fllipos e todos os seus

foram batizados.

;

Em seguida derramará com a mão três vezes água

sóbre a criança, dizendo ao mesmo tempo:

Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Es¬
pirito Santo. Amém. - *i ií

:n! íij
i i ! ifl fii ii'lí;!;!
IiSendo caso de grande urgência, pode-se batizar logo

água, dizendo simplesmente:

Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo.

Segundo: do proveito do Batismo

293. Que dá ou aproveita o Batismo?

Opera a remissão dos pecados, livra da mor¬
te e do diabo e dá a eterna salvação a todos os
que
messas de Deus.

294. Quais são estas palavras e promessas de Deus?

com 4*
* . -y-.ill!I

i

% '

292. Qual é o fim da instituição dos padrinhos?

li %Em primeiro lugar os padrinhos devem testemunhar
que as crianças foram batizadas corretamente; em se¬
gundo, ajudar na sua educação cristã e orar por elas.

522) Mat. 18:16. Por bôca de duas ou três testemunhas,
tôda questão fique decidida.

"liíli
fi;i! ■4*íjcrêem conforme dizem as palavras e pro-

mBreve forma do Batismo de emergência
Todos os presentes orarão em conjunto:

Pai nosso, que estás nos céus, etc.

1São as que nosso Senhor Jesus Cristo diz
“Quem crerno último capítulo de São Marcos:

e fôr batizado será salvo; quem, porém, não
crer será condenado.” I

1
.&>.


	Catec_Lutero1.jpg
	Catec_Lutero2.jpg
	Catec_Lutero3.jpg
	Catec_Lutero4.jpg



