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Todos:  Vinde, andemos à luz do Senhor. E ele nos ensinará dos seus caminhos, e andaremos nas 
suas veredas. 

Oficiante: Revela a teus servos as tuas obras; 
Povo:  E a seus filhos a tua glória. 
Oficiante: Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia; 
Povo:  Assim como em ti confiamos. 
Oficiante: Não a nós, Senhor, não a vós; 
Povo:  Mas ao teu Nome seja o louvor. 
Oficiante: Ouve, Senhor, os nossos rogos; 
Povo:  E chegue a ti o nosso clamor. 
Oficiante: O Senhor seja convosco. 
Povo:  E com teu espírito. 
Oficiante: Oremos. 

Ó Deus Onipotente, que edificaste a tua Igreja sobre o fundamento dos Apóstolos e Profetas, 
sendo Jesus Cristo mesmo a principal pedra angular. Concede-nos que de tal modo nos 
unamos em espírito por meio das suas doutrinas, que sejamos um santo templo aceitável a ti; 
mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
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Pergunta: Quando é que fostes feito membro da Igreja? 
Resposta: Fui feito membro da Igreja no meu batismo. 
Pergunta: Que é a Igreja? 
Resposta: A Igreja é o Corpo de que Jesus Cristo é a Cabeça, e todas as pessoas batizadas são os 

membros. 
Pergunta: Como se define a Igreja nos Credos Apostólico e Niceno? 
Resposta: A Igreja é definida nos Credos como Uma, Santa, Católica, e Apostólica. 
Pergunta: Que se entende por estas palavras? 
Resposta:  Entende-se que a Igreja é Uma: porque é um Corpo sob uma Cabeça; Santa: porque o Santo 

Espírito nela habita, e santifica os seus membros; Católica: porque é universal, mantendo 
sempre zelosamente a Fé em todos os lugares e para todos os povos; e porque é 
comissionada a pregar o Evangelho a todo o mundo; Apostólica: porque permanece firme no 
ensino e na comunhão dos apóstolos. 

Pergunta: Que é o vosso imprescindível dever como membro da Igreja? 
Resposta: O meu imprescindível dever é seguir a Cristo; adorar a Deus, todos os domingos, em sua 

Igreja, e trabalhar, orar e contribuir para a extensão de seu reino. 
Pergunta: Quais os meios especiais providos pela Igreja para vos auxiliar no cumprimento destes 

deveres? 
Resposta:  A Igreja provê a Imposição das Mãos, ou Confirmação, na qual, depois de ratificadas as 

promessas e os votos do meu Batismo e declarada minha lealdade e devotamento a Cristo 
como meu Senhor e Salvador, recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador, recebo os dons 
fortalecedores do Espírito Santo. 

Pergunta: Depois de terdes sido confirmado, qual o grande privilégio que nosso Senhor provê para vós? 



Resposta: Ele provê o Sacramento da Ceia do Senhor ou Santa Comunhão, para o contínuo 
fortalecimento e refrigério de minha alma. 
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Pergunta: Quantos Sacramentos instituiu Cristo na sua Igreja? 
Resposta: Cristo instituiu só dois Sacramentos, como geralmente necessários para a salvação; a saber: 

o Batismo e a Ceia do Senhor. 
Pergunta: Que entendeis pela palavra Sacramento? 
Resposta: Pela palavra Sacramento entendo um sinal externo e visível de uma graça interna e espiritual, 

que se nos concede, instituído pelo próprio Cristo como meio e penhor de recebermos essa 
graça. 

Pergunta: Quantas partes há num Sacramento? 
Resposta: Num Sacramento há duas partes: o sinal externo e visível e a graça interna e espiritual. 
Pergunta: Qual o sinal ou forma externa e visível no Batismo? 
Resposta: O sinal ou forma externa e visível no Batismo é a água. Com a qual a pessoa é batizada. Em 

o Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Pergunta: Qual é a graça interna e espiritual no Batismo? 
Resposta: A graça interna e espiritual no Batismo é morte para o pecado e novo nascimento para a 

retidão, o que nos torna filhos da graça. 
Pergunta: Que se requer dos batizandos? 
Resposta:  Requer-se arrependimento pelo qual renunciam o pecado; e fé pela qual crêem firmemente 

nas promessas de Deus que lhes são feitas neste Sacramento. 
Pergunta: Por que, então, se batizam crianças, quando, por sua tenra idade, não podem cumprir o que 

delas se requer? 
Resposta: Porque, pela fé dos Padrinhos, são as crianças recebidas na Igreja de Cristo, tornam-se 

recipientes da sua graça, e se educam na família dos fiéis. 
Pergunta: Para que foi instituído o Sacramento da Ceia do Senhor? 
Resposta: O Sacramento da Ceia do Senhor foi instituído para contínua memória tanto do sacrifício da 

morte de Cristo, como dos benefícios que dela recebemos. 
Pergunta: Qual é a parte externa ou sinal da Ceia do Senhor? 
Resposta: A parte externa ou sinal da Ceia do Senhor é o Pão e o Vinho, que o Senhor ordenou fossem 

recebidos. 
Pergunta: Qual é a parte interna, ou verdade significada? 
Resposta: A parte interna, ou verdade significada, é o Corpo e Sangue de Cristo que são espiritualmente 

tomados e recebidos pelos fiéis na Ceia do Senhor. 
Pergunta: Quais os benefícios de que participamos na Ceia do Senhor? 
Resposta: Os benefícios, de que participamos na Ceia do Senhor, são o fortalecimento e conforto de 

nossas almas pelo Corpo e Sangue de Cristo, assim como os nossos corpos são fortalecidos 
e confortados pelo Pão e Vinho. 

Pergunta: Que se requer dos que vêm à Ceia do Senhor? 
Resposta: Requer-se dos que vêm à Ceia do Senhor, que se examinem a si mesmos para ver se estão 

verdadeiramente arrependidos de seus pecados passados, propondo firmemente empreender 
vida nova; que tenham fé viva na misericórdia de Deus mediante Cristo, com grata 
recordação de sua morte; e que estejam em caridade com todos os homens. 
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Pergunta: Que ordens de Ministros há na Igreja? 



Resposta: Bispos, Presbíteros e Diáconos; ordens essas que têm existido na Igreja, desde o seu 
começo. 

Pergunta: Qual é o ofício do Bispo? 
Resposta: O ofício do Bispo é ser pastor-chefe na Igreja, conferir Ordens Sacras; e administrar a 

Confirmação. 
Pergunta: Qual é o ofício do Presbítero? 
Resposta: O ofício do Presbítero é ministrar ao povo cometido ao seu cuidado; pregar a Palavra de 

Deus; batizar; celebrar a Santa Comunhão; e pronunciar a Absolvição e a Bênção em o Nome 
de Deus. 

Pergunta: Qual é o ofício do Diácono? 
Resposta: O ofício do Diácono é assistir o Presbítero no Ofício Divino, e nas suas outras ministrações, 

sob a direção do Bispo. 
 

Leitura da Palavra de Deus 
 

Gradual   
 

Oficiante  O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme _________, no capítulo ___, 
começando com o versículo ___ ao ___. 

Povo  Glória Te seja dada, ó Senhor. 
 

• após a leitura do Evangelho, o leitor dirá: 
 

Oficiante O Evangelho do Senhor. 
Povo Louvado sejas, ó Cristo. 
 

Meditação 
 

Credo dos Apóstolos 
 

Creio em Deus Pai Todo-poderoso, 
Criador do céu e da terra: 
E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor: 
o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. 
Nasceu da Virgem Maria: 
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,  
foi crucificado, morto, e sepultado: 
desceu ao Hades; 
ressuscitou ao terceiro dia: 
subiu ao Céu, 
e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-poderoso: 
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. 
Creio no Espírito Santo: 
na santa Igreja Católica: 
na Comunhão dos Santos: 
na remissão dos pecados 
na ressurreição do corpo: 
e na Vida eterna. 
Amém. 
 

Oficiante: O Senhor seja convosco. 



Povo: E com teu espírito. 
Oficiante: Oremos. 
 Concede, ó Senhor, que quantos renovarem as promessas e votos solenes do Batismo, e 

forem confirmados pelo Bispo, recebam tal medida de teu Santo Espírito, que cresçam em tua 
graça até o fim de suas vidas; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

 Concede, ó Pai, que, ao recebermos o bendito Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, 
vindo a estes santos mistérios com fé, amor, e verdadeiro arrependimento, obtenhamos 
remissão de nossos pecados, e sejamos cheios de tua graça e bênção celestial; por Jesus 
Cristo nosso Senhor. Amém. 

Todos: A Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, 
seja com todos nós para sempre. Amém. 
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