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1 Catachismo menor da Questão Westminster 1. Qual é a principal vantagem do homem? A: O principal fim do homem é louvar a Deus, e apreciá-lo para sempre. Rum 11.36; 11. Sal; John, pergunta 24. Que regra Deus nos deixou nos dirigir na forma de glorificação e prazer dela? R: A Palavra de Deus, encontrada nas Escrituras do Velho e Novo Testamento, é a única regra
que nos traz no caminho da glorificação e do prazer dela. Ref.:. Em 2015, após 1999, dia 19, dia 19, 19. Isaías. 8.20; Lucas 0.31; Tim II; Questão 3 O que as escrituras ensinam mais? A: A Bíblia ensina, acima de tudo, o que o homem deve acreditar em Deus, e o dever que Deus exige do homem. Em 2015, após 1999, ele e F, 3, e Joe Joe.3.16 pergunta 4 O que é Deus? R:
Deus é um espírito, infinito, eterno e imoral em seu ser, sua sabedoria, seu poder, Sua Santidade, sua justiça, bondade e verdade. Ref.:. Jan 4.24; R., R.B. 90,2; 19.M.I. 3.16. T.A.D. 1.17; Veja, D.H., 8.27; Junior, não sei o que é. Eu não sei o que fazer. Não sei o que isso significa. R, e 7; 17. Ap Is; G.N.7.11; 17. Ap. 4.8; D.D. 32.4; Eu não sei o que fazer. R.D. 2.4; Veja 34.6; 16.
SL Questão 5 Existe mais do que um Deus? A: Existe um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. R:D6; 64; 20. Junior perguntou 6 quantas pessoas são nos deuses? R: Existem três pessoas divindades: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas três pessoas são Deus, com a mesma substância, igual em poder e glória. R: Monte 3.16,17; montanha; II Co Pergunta 7 Quais são as ordens
de Deus? R: Os recortes de Deus são seu propósito eterno, de acordo com o conselho de uma vontade que, para sua própria glória, ele pré-estabeleceu tudo o que estava acontecendo. Árbitro: F. 1.11; Não sei o que fazer. Ef. 2.10; Não sei o que isso significa. Rm :p &gt; 8 Como Deus cumpre suas ordens? R: Deus realiza seus recortes nas obras de criação e providência.
Referência 1: Ap. 4.11; Ef Questão 9 Qual é o trabalho da criação? R: O trabalho da criação é que Deus fez todas as coisas do nada, pelo seu poder, no espaço de seis dias, e tudo muito bem. Em 2013, depois das 11, 11. Ap. 4.11; Ler Gênesis 10 como Deus criou o homem? R: Deus criou o homem, o homem e a mulher, de acordo com sua própria imagem, no conhecimento,
na justiça e na santidade, com controle sobre as criaturas. R:D: Geração 1.27; M.G.3; 10. O que você diz? Questão 11 Quais são as obras da providência de Deus? R: As obras de providência de Deus são sua maneira sagrada, sábia e poderosa de preservar e controlar Suas criaturas, e todas as suas ações. Árbitro: Sl; Eu não sei o que fazer. H.B. 1.3; montanha; Questão 12,
que ato especial de providência havia para Deus para um homem no país onde ele foi enterrado? R: Quando Deus criou o homem, Ele fez um pacto de vida com ele, em um estado de perfeita obediência, proibindo-o de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob a pena de morte. Árbitro: Compare Gn com Rm; R-5; 10. Lucas, e com as alianças feitas com No e
Abraão. Não sei o que isso significa. Não sei o que isso significa. R.M. 10,5; 10. Não, não. :p &gt; 2.17 Questão 13 Nossos primeiros pais ficaram no país onde cresceram? 2A: Nossos primeiros ancestrais remanescentes de livre-arbítrio caíram do país em que foram criados, e pecaram contra Deus. R:C3.6-8, 13; 13. II Co Questão 14, o que é pecado? A: O pecado é qualquer
discrepância com as leis de Deus, ou qualquer ofensa a esta lei. 1 Eu sou Jen 3.4; T.G4.17; 4. Rum 3.23 Questão 15 Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros ancestrais caíram do país em que cresceram? R: O pecado pelo qual nossos ancestrais caíram do país em que cresceram foi comer a fruta proibida. Referência: Olhar para a questão 13; General 3.6 pergunta 16:
Toda a humanidade caiu no primeiro delito de um homem? R: Desde que a Aliança foi feita com um homem, não só para ele, mas também para suas gerações futuras, toda a raça humana, que continua dele a uma geração comum, pecou com ele e caiu com ele por suas primeiras transgressões. Referência: Também na questão 12; Jardim 2.17; 27. Eu não sei o que significa. I
Co 15.21,22 Questão 17 Qual país a queda reduziu a raça humana? A: A queda reduziu a humanidade a um estado de pecado e sofrimento. R:D5. 5.12; 20. Onda 3.10 Questão 18 Qual é o pecado do país em que o homem caiu? R: O pecado do país em que o homem caiu consiste na primeira acusação de pecado do homem, injustiça original e corrupção de toda a sua
natureza, o que é comumente chamado de pecado original, juntamente com todas as ofensas atuais vêm daquele país. R: R. 5.12,19; Eu co :p&gt;; R e V. A.E.N.G.; Veja, D8.7.8; 17. Gan e 6.5; 20. Eu não sei o que significa. R-51,5; 27. Reg 58.3; Tag 1.14.15; Questão 19, qual é o sofrimento do país em que o homem caiu? R: Toda a humanidade, até sua queda, perdeu a
comunhão com Deus, estava sob sua ira e maldição, e, portanto, foi submetida a todos os suicídios nesta vida, sua própria morte e as penas do inferno para sempre. Imposto: 2,8,24; 24. Em 2017, após US$ 200 milhões, Rs. e 6,23; 11. Rum 5.14 Questão 20 Deus deixou toda a humanidade morrer em um estado de pecado e miséria? R: A convergência de Deus, unicamente
pela boa vontade, da eternidade, escolheu alguns para a imortalidade, entrou com eles uma aliança de graça, para redimi-los da terra do pecado e do sofrimento, e para trazê-los a um estado de salvação, através de um juiz folião.: Eph 1:4-7; 3.4-7 TT; T.B. 12; 20. 3.21 G.I.G. Fazer pergunta 21 quem é o redentor da escolha de Deus? R: O único redentor da escolha de Deus é o
Senhor Jesus Cristo, que, sendo o filho eterno de Deus, tornou-se um homem, e assim ele foi e continua a ser Deus e o homem em dois anéis separados, e um homem, para sempre. Referência: Eu sou 2.5; João 1.1,14; Joe 10:30; 10.30. Em 2016, após G.G.4; 4.4. Questão 22 Como Jesus, sendo filho de Deus, tornou-se um homem? R: Jesus, filho de Deus, tornou-se um
homem tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, criado pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e nascido dele, mas sem pecado. R:G.N. 1.14; H.B.B. 2.14; Monte 26.38; LC 1.31,35,41,42; G.G4; 4.4. H.B.H. 4.15; Heb 7:26 :p &gt; Questão 23 Quais escritórios Jesus treina como nosso redentor? R: Jesus, como nosso redentor, opera o cargo de um
profeta, um padre e um rei, tanto em seu estado de humilhação quanto em um estado de transcendência. R:D3: 3.22; 22. 4,18,21 kg; H.B.H. 5.6; H.B.B. 4.14.15; Em 2016, após 1966, o 9.6.7; Sal 2.6 :p&gt; Como Jesus percebe o escritório do Profeta? R: O Messias ativa o gabinete do Profeta, revelando-nos, por Suas palavras e pelo Seu espírito, a vontade de Deus para nossa
salvação. R:D1.1.d; 11. Joe 15.15; 15. Joe 20h31.m.; II Pe 1,21; Questão 25, como Jesus realiza o escritório do padre? 3A: Cristo opera o escritório do padre, oferecendo-se, uma vez, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, para se reconciliar com Deus, e para nos alcançar. R:D5, R-G7; R.R., 14. 10. Vermelho 10.4; 11. H.B.B. 2.17; Heb 7.25 Questão 26 Como Jesus
exerceu o escritório do Rei? R: O Messias opera o escritório do Rei, sobrepõe-nos a si mesmo, nos controla e nos protege, oprime e escraviza todos os seus inimigos. Essem: Tala 110.3; Ele tem 33.22. I Co 15.25; Bm. 18.9,10 Questão 27 Qual foi a humilhação de Jesus composta? R: A humilhação de Jesus incluiu seu nascimento, e está em estado baixo, sujeita à lei, no
sofrimento desta vida, a ira de Deus e a morte amaldiçoada na Cruz, a ser enterrada e permanecer sob o poder da morte por um certo tempo. R:D: KWW em 2016, após 2015, é 19. II Co 8.9; G.G4; 4.4. é 53.3; Monte 27.46; Confira :p&gt;; 3.13 G.I.A. Em 2015, após 2008, ele tem 19 anos. Eu sou Cor 15:3,4 :p&gt; Questão 28 Qual é a ascensão de Jesus? R: A ascensão de
Jesus consiste nele ecoando dos mortos no terceiro dia; Vá para o céu e esteja sentado na mão direita de Deus, o Pai, e venha julgar o mundo no último dia. Referência: Veja o último texto citado acima (I Co 15.3,4); em 1,9; 19. Em 199.20; 19.20. Às 13:11; Na questão 29, como fazemos parte da realização adquirida por Cristo? R: Despedimos-nos da realização adquirida por
Cristo por sua efetiva aplicação ao Seu Espírito Santo. Referência: 1 Jan 1.12,13; João 3.5.6; Questão 30 Como o Espírito nos aplica a salvação adquirida por Cristo? R: O Espírito aplica-nos a salvação adquirida por Cristo, trabalha em nossa fé e nos une a Cristo através dele, em nossa missão efetiva. R:D2; 2.8. João 15.5; Eu sou M.W.6; 17. Sou de 1,9; 10. I Pe 5.10 :p &gt;
Questão 31 O que é uma profissão eficaz? R: Um chamado efetivo é a obra do Espírito de Deus, que ao fazê-lo, ao persuasão de nossos pecados e miseráveis, iluminando nossa compreensão do Conhecimento de Cristo, e renovando nosso destino, nos convence e nos permite abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido livremente no Evangelho. R:B: 1.9.9; 18886, 2015, 2015,
2015, 2015, 2:37; 27. Às 26:18; A.A.D.D. 11; 11. EZ 36.26.27; Gen. 6.44.45; Em 2013, após 2016, ele tem 19 anos. Dr. 30.6; 30. Eph 2.5 :p&gt; Questão 32 Quais bênçãos essas leituras efetivamente participam desta vida? R: Aqueles que são realmente chamados participam de justificativa, adoção e bondade nesta vida, e com as diversas bênçãos que acompanham ou
continuam a partir dessas graças. R: R. 8,30; Da D5; 15. I Co 1.30 :p &gt; Questão 33 O que é justificativa? R: A caridade é um ato da graça livre de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, apenas por causa da justiça de Cristo que foi descontado, e aceito apenas Fé. R:D5; 17. II Co 5.19,21; R.D.H. 4.5; Não sei o que isso
significa. Não sei o que isso significa. D.W.6-8 vermelho; 17. R.A.A. 5.1; Às 10:43.m.; 2.16 G.I.A. Fp 3.9 Questão 34 O que é adoção? R: A adoção é um ato da graça livre de Deus, onde segundo o qual somos aceitos no número de filhos de Deus, e temos direito a todos os seus direitos. R:D: Jan 3.1; JN 1.12; 12. Questão 35 O que é Kidok? R: A santificação é a obra da graça
livre de Deus, pela qual somos renovados ao longo de nosso ser, de acordo com a imagem de Deus, empoderados a morrer cada vez mais pelo pecado e viver pela justiça. Referência: II Ts 2.13 :p&gt;; 4 de fevereiro de 2024; 17. R., D4,6,14; Rom 8.4 perguntou a 36 que bênçãos nesta vida vêm com justificativa, adoção e chamada, ou elas continuam a partir delas? 4A: As
bênçãos acompanhadas da vida são justificativa, adoção e bondade, ou continuação delas, são: certeza do amor de Deus, serpência de consciência, alegria no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. R:D5.1,2,5; R.A.:p&gt;; M.A.10,11; Veja 4.18; O que você está dizendo? II Pe 3.18; Júnior 32,40; Eu sou John 2.19,27; Em 2015, após 14,12 mm, I F-5;
1.5. 1 Jen 5.13 Questão 37 Que bênçãos os crentes recebem de Jesus na hora da morte? R: As almas dos crentes, na hora da morte, são perfeitas em santidade, e imediatamente entram na glória; E seus corpos, ainda unidos com Jesus, descansaram na tumba até a ressurreição. R:D3. 23.43; 11. Keck 16:23; 16. Em 2013, após mr. 5.6-8. Y.A.D.R., e 8. Eu sou Thes4.14
Questão 38 Que bênçãos os crentes recebem de Jesus na ressurreição? R: Na ressurreição, os crentes, ressuscitados em glória, serão reconhecidos publicamente e perdoados no dia do julgamento, e ficarão absolutamente felizes com a alegria plena de Deus por toda a eternidade. Referência: I Co 15.42,43; Monte 10.32; Monte 25.33.34; Reg em 16.11; 16. I Co 2.9; I TS 4.17
Questão 39 Qual é o dever de Deus para com o homem? A: O dever de Deus exige que o homem seja obediência à sua resposta exposta. R:D29.29; 29. Mac 6.8; 100. Pergunto-me a 40 o que Deus primeiro revelou ao homem como sua obediência geral? A: A regra que Deus primeiro revelou ao homem sobre sua obediência era a lei moral. R: R. 2.14,15; Rum 10.5 Questão 41
Onde a lei moral é entendida por um curto período de tempo? R: A lei moral é brevemente compreendida nos Dez Mandamentos. Referência: Mt. Questão 42 Qual é o Resumo dos Dez Mandamentos? R: A soma dos Dez Mandamentos é: amar nosso Deus com todos os nossos corações, em todas as nossas almas, em todas as nossas forças e em todas as nossas
compreensões; E nosso vizinho quando estamos. Referência: Mt. Questão 43 Qual é a introdução aos Dez Mandamentos? R: O prelúdio dos Dez Mandamentos está nestas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Referência: Ex 20.2 Questão 44 O que a introdução aos Dez Mandamentos nos ensina? R: A introdução aos Dez
Mandamentos nos ensina que temos a obrigação de defender todos os mandamentos de Deus porque ele é senhor de nosso Deus e do nosso redentor. Referência: Det 11.1 Questão 45 Qual é o primeiro mandamento? A: O O mandamento é: La Tyreva não terá outros deuses antes de mim. Referência: Ex 20.3 Questão 46 O que o primeiro mandamento exige? R: O primeiro
mandamento exige que reconheçamos e reconheçamos Deus como o único Deus verdadeiro, e em nosso Deus, e assim o cultue e elogiemos. Referência: A reprovação dos Dez Mandamentos, encontradas em respostas às perguntas 46-81, são deduções dos próprios mandamentos e das leis estabelecidas no Major Cathism, questão 99. Os textos citados são fornecidos para
mostrar que estão de acordo com o ensino geral da Bíblia; I Co 28.9; Traço 26.17; Reg, D5, 95 de Junho de 2007. Monte D4.10; Sl 29.2 :p &gt; Questão 47 O que proíbe o primeiro mandamento? R: O primeiro mandamento proíbe a negação, a não-adoração ou a glorificação do verdadeiro Deus, como Deus e nosso Deus, e dá a todos os outros a adoração e glória que só ele
merece. Essem: Tala 14.1; Veja, R-D1.20,21,25; Em 2015, depois de 1999, ele foi &gt;. Rom 1.25 Questão 48 O que ele nos ensina, especialmente nas palavras antes de mim, no primeiro lote? R: Palavras diante de mim no primeiro mitzvah nos ensinam que Deus, que vê todas as coisas, se torna consciente e está muito ofendido pelo pecado que outro Deus tem em seu lugar.
Referência: Eu Sou Cr 28.9; Sl 44.20.215 Questão 49 Qual é o segundo mandamento? R: O segundo mandamento é: quinta-feira imagens de chá de escultura, nem você faz tudo o que está acima no céu, e o que está sob a terra, ou de nada que está na água, no subsolo. Você não vai adorá-los, nem você vai adorá-los; Pois eu sou o Senhor de Seu Deus, o Deus ciumento,
que vinga a maldade dos pais nas crianças até a terceira e quarta gerações daqueles que me deram à luz; E que Heu usa misericórdia para milhares daqueles que me amam e julgam minhas regras. Referência: Pergunta anterior 50 O que o segundo mandamento requer? R: O segundo mandamento exige que aceitemos, observemos e preservemos toda a adoração e justiça,
toda a adoração e ordens religiosas que Deus aplicou à sua palavra. R: D.T. 12.32; Monte 28.20; Pergunta :p &gt; 51 O que proíbe o segundo mandamento? R: O segundo mandamento proíbe adorar a Deus através de imagens, ou de qualquer outra forma não estabelecida em sua palavra. Referência: Dt; Em Dt :p &gt; Questão 52 Quais são as razões anexadas ao segundo
mandamento? R: As razões ligadas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, sua propriedade em nós e seu entusiasmo por sua adoração. Esme:: Sl 95.2,3 Sl Ex Questão 53 Qual é o terceiro mandamento? R: O terceiro mandamento é: Você não tomará o nome de Deus em vão, pois Deus não tomará inocentemente aqueles que tomam em vão o nome de
Deus. Referência: X 20.7 Questão 54 O que o terceiro mandamento requer? R: O terceiro mandamento requer o uso sagrado e ressonante dos nomes, títulos e atributos de Deus, comandos, palavras e obras. R:D29.2; 29.2. Monte 6.9; Em 2015, após 15 de março de 2014. M.I. 14 S.I.22 questão 55 O que proíbe o terceiro mandamento? R: O Terceiro Mandamento proíbe a
profanação ou abuso de qualquer coisa através de Deus que se esclarece. M.I.2. É 5.12 Questão 56 o motivo anexado à terceira ordem? R: A razão anexada ao terceiro mandamento é que, embora a denobilidade deste mandamento escape da punição do povo, nosso Deus não os deixará escapar de seu julgamento justo. Referência: Dr. 59 Questão 57 Qual é o quarto
mandamento? A: O quarto mandamento é; Lembre-se de manter o sábado sagrado. Você vai trabalhar seis dias, e você vai fazer o que você tem que fazer com eles. O sétimo dia, no entanto, é o Sábado de Deus. Você não fará nenhum trabalho neste dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem seu servo, nem seu animal, nem o peregrino que vive de
suas portas dentro. Pois Deus fez em seis dias os céus, a terra e o mar, e tudo nelas, e descansaremos no sétimo dia. É por isso que Deus abençoou o sétimo dia e o codificou. Referência: Antiga pergunta 58 O que o quarto mandamento requer? R: O quarto mandamento exige que inundásam Deus com os tempos estabelecidos em sua palavra, especialmente um dia inteiro às
sete, para ser um dia de descanso sagrado dedicado a Ele. R: L, e Ya; 19:30. D.T.H. 5.12; É : Questão 59 Qual dos sete dias que existe um Deus está definido para ser o sábado semanal (= descanso). R: Desde o início do mundo até a ressurreição de Jesus, Deus nomeou o sétimo dia da semana para descanso semanal; Desde então, o primeiro dia da semana sempre ganhou
para continuar até o fim do mundo, que é o Sábado Cristão (= Domingo). R:C3; 2.3. Tse 23.56; 23. :p&gt; em 20,7; 20.7. Sou de 16,1,2; 2. Joe perguntou a 60 como santificar sábado (= domingo)? R: O sábado (/domingo) deve ser consagrado com descanso sagrado ao longo do dia, mesmo das ocupações e intervalos permitidos em outros dias; Empregando todos os 6 tempos
em exercícios públicos e privados da adoração de Deus, exceto tempo suficiente para trabalhos de pura necessidade e misericórdia. R:D3 23.3; 23. Não, Nº, Júnior 17.21,22; Reg em 92 de janeiro de 2002; 20. D.K. 4.16; 16. É 58.13; em 20,7; 20. Monte 12.11,12 Questão 61 O que proíbe o Quarto Mandamento? R: O Quarto Mandamento proíbe omissão ou negligência no
cumprimento dos deveres exigidos, e profanação deste dia por ociosidade, ou fazendo o que é em si um pecador, ou por pensamentos, palavras ou trabalhos desnecessários em nossas ocupações e gastos de tempo. R:D22.26; 22.M.I.13. em 8,5; 20. O que você diz? ele tem 58.13 anos; Junior 17.27,27 Questão 62 - Quais são as razões anexadas ao quarto mandamento? R:
As razões ligadas ao Quarto Mandamento são: a permissão de Deus para usar os seis dias da semana para os interesses do nosso tempo; Ou processá-lo por sua propriedade especial do sétimo dia, seu exemplo, e a bênção que ele deu para o dia de descanso. Referência: X 31.15,16; LV 23.3;. X 31.17; Geração 2.3 Questão 63 - Qual é o quinto mandamento? A: O quinto
mandamento é, você honrará seu pai e sua mãe, você terá uma longa vida na terra que seu Deus lhe dará. Referência: Antiga Questão 64 - O que o Quinto Mandamento exige? A: O O mandamento exige respeito e desempenho de deveres pertencentes a todos em seus diversos termos e relacionamentos, como superioridade, inferior ou igual. R:D5.21,22; D6.1,5,9; R3, 20.
Questão 65 - O que proíbe o Quinto Mandamento? R: O Quinto Mandamento proíbe a negligência ou fazer qualquer coisa contra a dignidade e o dever pertencentes a todos em seus vários termos e relacionamentos. Rum 13.7,8 Questão 66 - Qual é a razão anexada ao Quinto Mandamento? R: A razão anexada ao quinto mandamento é: uma promessa de longa vida e
prosperidade (ao ponto de servir a glória de Deus e o bem do próprio homem) a todos aqueles que mantêm este mandamento. Referência: Ef 6.2,3 Questão 67 - Qual é o sexto mandamento? A: O sexto mandamento é tão poderoso. Referência: Antiga pergunta 68 - O que o sexto mandamento requer? R: O Sexto Mandamento requer todos os esforços legais para preservar
nossas vidas e a vida de nossos amigos. R: 5,29; 17. Reg 82.3,4; Trabalho 29.13; Veja 18.4 Questão 69 - O que proíbe o sexto mandamento? R: O Sexto Mandamento nos proíbe de cometer suicídio, ou de nossos vizinhos, injustamente, e qualquer coisa que contribua para isso. Essem: em 16.28; 16. :p&gt; 9,6; Monte 5.22; Eu sou John 3.15; 5.15 G.I.A. s 24.11,12 Questão 70 Qual é o sétimo mandamento? A: O sétimo mandamento é que você não vai alavancar. Referência: Antiga pergunta 71 - O que o sétimo mandamento requer? R: O Sétimo Mandamento exige a preservação de nossa modéstia, e de nossos vizinhos, em nossos corações, em nossas palavras e em nossa conduta. Referência: I Ts 4.4.5; I Co 7.2; Em 2015, após 1999, dia 19, 19,
19, 19. Monte 5.28; Em 2017, após 1666, H.A.W.H. I Pe 3.2 (ver contexto) questão 72 - o que proíbe o sétimo mandamento? A: O Sétimo Mandamento proíbe pensamentos, palavras e ações impuros. R:E5.28; 27. What-D4; 4. ef 5.3 : Questão 73 - Qual é o oitavo mandamento? A: O oitavo mandamento é que você 2010 não vai roubar. Referência: Antiga pergunta 74 - O que o
oitavo mandamento requer? 7A: O Oitavo Mandamento exige que busquemos o progresso legal da riqueza e do estado externo, nosso e dos nossos vizinhos. Árbitro: II Ts; R, R-D2. Pv; R, F e F; 35. Em 2014, após Rs. 13,4; Veja 20.4; Questão Pv 75 - O que proíbe o oitavo mandamento? R: O Oitavo Mandamento proíbe qualquer coisa que injustamente impeça ou possa
impedir o progresso da riqueza ou do nosso bem-estar externo, nosso e de nossos vizinhos. Essem: Eu sou 5.8; em 2015, após Rs. 21,6; Questão 76- Qual é o nono mandamento? A: O nono mandamento é, portanto, você não terá falso testemunho contra seu vizinho. Referência: Antiga Questão 77 - O que nosso mandamento exige? R: O Nono Mandamento requer a
manutenção e promoção da verdade entre os seres humanos e a manutenção de nossa boa reputação e a reputação de nossos vizinhos, especialmente quando somos chamados a testemunhar. R:G8.16; 20. I F- 3.16; na G.N.N.B.; 12. D 14.5,25 Questão 78 - O que proíbe o Nono Mandamento? A: O Nono Mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à verdade, ou repreendido,
à nossa reputação e à reputação de nossos vizinhos. Referência: Pv 19.5; Pv; D3.14; 14. Sl Questão 79- Qual é o décimo mandamento? A: O décimo mandamento é: não cobiça nenhum de seus vizinhos; Você não vai querer sua esposa, nem seu servo, nem seu servo, nem seu guarda, nem o dela, nem nada que lhe pertence. Referência: Questão 80 - O que o décimo
mandamento requer? R: O Décimo Mandamento requer total satisfação com nossa condição, bem como generosidade de caridade ao nosso vizinho e tudo o que lhes pertence. R:H. 13,5; R2, R-D2; 15. Em 2014, depois de I Co Questão 81 - O que proíbe o décimo mandamento? R: O Décimo Mandamento proíbe qualquer descontentamento com nossa situação qualquer ciúme
ou tristeza ao ver a prosperidade do nosso vizinho e todas as tendências e afeto que discorda de algo que lhe pertence. Árbitro: I Co; 5.26 G.I.A. Coronel 3.5 Pergunta 82 Alguém é capaz de manter os mandamentos de Deus perfeitamente? R: Apenas uma pessoa desde a queda é capaz, nesta vida, de observar perfeitamente os mandamentos de Deus; Pelo contrário,
diariamente é dividido por pensamentos, palavras e trabalhos. Referência: Ver 8.46; Eu sou John 1.8; Eu sou John 2.6; GAN8.21; 21. Tag 3.8; 20. Questão 83 - Todas as ofensas da lei são igualmente hediondos? R: Alguns pecados, eles mesmos, e por causa de vários fatores agravantes, são mais abomináveis à visão de Deus do que outros. R:D3, R-G7; 19. Joe Questão 84 O que todo pecado merece? A: Todo pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida quanto na vinda. R:C3. 3.10; Questão Monte 85 - O que Deus exige de nós para que possamos escapar de sua ira e maldição em que o pecado é causado a nós? :p&gt; A: Para escapar da ira e da maldição de Deus, na qual temos pecado, Deus exige fé em Jesus Cristo e se
arrepende à vida, com o uso agudo de todos os meios externos pelos quais Cristo nos transmite as bênçãos da redenção. Referência: 20.21; 21. Mac 1.15; 15. J.J. 3.18; 18. Veja a questão 88 abaixo. Questão 86 - O que é a fé em Jesus Cristo? A: Acreditar em Jesus Cristo é uma graça salvadora, na qual a aceitamos e contamos com ela apenas para a salvação, como nos é
oferecida no Evangelho. R:E in: H.B. 10.39; 10. J. 1.12; 12. Em 2015, após 1999, João 6.40 Questão 87 - O que é remorso ao longo da vida? R: Uma resposta à vida é uma graça salvadora, na qual o pecador, que tem uma verdadeira consciência do Seu pecado e da percepção da misericórdia de Deus em Cristo, está cheio de tristeza e 8 aversão aos seus pecados, abandonaos e retorna a Deus, determinado inteiramente a transformá-lo em uma nova obediência. R:D1: 11.18; 11. Às 2:37; J.L. 2.13; II Co 7.11; Júnior 31,18,19; Na Questão 88, quais são os meios externos e gerais pelos quais Cristo nos transmite as bênçãos da redenção? R: Os meios externos e normais pelos quais Cristo nos transmite as bênçãos da redenção são o seu
funcionamento, especialmente a palavra, a adoração e a oração, todos os quais se tornam eficazes para aqueles escolhidos para a salvação. R:D:D2:41,42; 2.42. Monte 28.19,20 Questão 89 - Como a palavra se torna eficaz para a salvação? A: O Espírito de Deus faz Especialmente pregando a palavra, um meio eficaz de persuasão e conversão de pecadores, para construí-los
em santidade e conforto, através da fé na salvação. R:D3, R:D7; 19. Eu não sei o que fazer. HB 4.12 :p&gt;; Y.W.H.R.A.D. 16; 16. Rs. e F. B:p&gt; Questão 90 - Como a palavra deve ser lida e ouvida para que se torne eficaz para a salvação? R: Desta forma, que a palavra pode ser eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, aceitá-la com fé e
amor, mantê-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. R: Pv 8.34; Dom 8:18; 18. I Pe 2.1.2; Eu não sei o que fazer. H.B.B. 4.2; R.B.T.B.H. 2.10; Eu não sei o que fazer. C-H8. e 8º; 15. Tg 1.25 Questão 91 - Como a adoração se torna um meio eficaz de salvação? R: A adoração torna-se um meio eficaz de salvação, não por certas medidas que eles têm ou aqueles
que cantam para eles, mas apenas com a bênção de Cristo e o trabalho de seu espírito naqueles que os aceitam com fé. Referência: I Pe 3.21; Às 8:13,23; Eu sou M.G7; 17. Eu sou m.A. 6.11; I Co Pergunta 92 - O que é adoração? R: A adoração é um comando sagrado, aplicado por Cristo, no qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do Novo Testamento são
representadas, assinadas e aplicadas aos crentes. Referência: Mt.; Monte :p&gt;; Rum 4:11 :p&gt; Questão 93 - Qual é a adoração do Novo Testamento? R: Os rituais do Novo Testamento são o batismo e o jantar de Deus. Referência: Mt.; I Co Pergunta 94 - Qual é a mesa? R: A mesa é um ritual no qual a lavagem de água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa
e sela nossa união com Cristo, a participação das bênçãos da Aliança da Graça, e a promessa de pertencer a Deus. Referência: Ver Har 28.19, citado na pergunta acima; 3.27 G.I.A. R e F6. Rum 6.4 Questão 95 - Quem deve receber a mesa? R: Não dê uma mesa para aqueles fora da igreja aberta até que eles declarem sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos
daqueles que são membros da igreja aberta devem ser batizados. Às 2:41; 2.41. GAN 17.7,10; Em 2017, após 18, 19, 19º, 19º, 19º. Em 38,39, pergunta 96, qual é o jantar de Deus? R: O jantar de Deus é um ritual no qual, ao doar e receber pão e vinho, segundo a Instituição de Cristo, sua morte é declarada; E aqueles que participam devem ser, não de forma física e física, mas
pela fé, seus participantes do corpo e sangue, com todas as suas bênçãos para sua nutrição espiritual e crescimento da graça. R: Monte 26.26,27; I Co : I Co 10.16; Eph 3.17 Questão 97 - O que é preciso para participar igualmente do jantar de Deus? R: É necessário que aqueles que desejam participar da viabilidade do jantar de Deus se testem em seus conhecimentos para
discernir o corpo de Deus, sua crença de se alimentar dele, seu remorso, seu amor e sua nova obediência, para que venham sem valor, comam e bebam sua própria condenação. Referência: I Co 11.28,29; :p&gt;'; TS 12.10; 12. Eu sou João 4.19; 5.6 G.I.A. R e F6. Não sei o que isso significa. I Co Pergunta 98 - O que é Oração? 9A: A oração é uma oferenda de nossa vontade
Por coisas que correspondem à sua vontade, em nome de Jesus, com a confissão de nossos pecados, e um reconhecimento grato de suas graças. R:D2; 62.8. Eu não sei o que fazer. Eu sou 5.14; Monte 26.39; João 6.38; Joe D.N.D.D. 9.4; Fp 4.6 Questão 99 - Que regra Deus nos deu em nossa direção na oração? R: Tudo deus é útil para nos contatar em oração, mas é a regra
especial de direção que é criada a partir de uma oração que Cristo ensinou aos seus discípulos, e muitas vezes é alterada para a oração do Senhor. Asmar: II Tm 3.16,17; Eu sou 5.14; O Monte 6.9 pergunta o que o prelúdio da oração do Senhor nos ensina? R: O prelúdio da Oração de Deus é: Nosso Pai Celestial nos ensina que devemos nos aproximar de Deus com toda a
admiração e confiança dos santos, como filhos de um pai capaz e disposto a nos ajudar, e também nos ensina a orar com e pelos outros. R:D: 64,9; 20. K11:13; R., 13, e 8:15; 15. Em 2018, após 12,5; Zc 8.21 perguntou pelo que estávamos rezando na primeira petição? R: Na primeira petição, que é: Kidov seu nome, pedimos a Deus que permita que nós e outros o louvam em
tudo o que é conhecido; E organizar tudo para sua própria glória. Árbitro: Sl; R.A.H. 3.1; é 64.1.2; Pergunta RM Por que estamos rezando na segunda petição? R: Na segunda petição, que está por vir o seu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça avance; Que nós e os outros o murcharemos e o manteremos, e que as rainhas da glória
cheguem em breve. Essem: Brace 68.1; R.A.H. 3.1; Eu não sei o que fazer. R,R-A-A;A; Às 22h20.m., 22h20.m. Pergunta dois, o que vamos rezar na terceira petição? R: Na terceira petição, que é: Seu nome será feito, como no céu, pedimos que Deus, por sua graça, nos faça capazes e dispostos a conhecer sua vontade, obedecer e nos servir a Ele em tudo, como fazem os
anjos no céu. Árbitro: Sl; Pergunta: Na quarta petição: Na quarta petição que é: Nosso pão diário nos dá hoje, pedimos que o presente livre de Deus receba quantidades suficientes das coisas boas desta vida, e desfrute delas das bênçãos divinas. Referência: Pv 30.8; Eu sou 4.4.5; Pv perguntou pelo que estávamos rezando na quinta petição? R: Na quinta petição, que é: e
perdoe-nos por nossas obrigações, assim como também perdoamos nossos devedores, pedimos que Deus, pelo amor de Deus, nos perdoe livremente por todos os nossos pecados, que somos encorajados a pedir, porque por sua graça, podemos perdoar nossos vizinhos do coração. Essem: Tala 51.1; Veja, R3.24.25; 11,4 kg; 11. Monte 6.14.15 Perguntou pelo que oraríamos
na sexta petição? R: Na sexta petição, que é, e não nos deixe cair na tentação, mas sim nos livramos do mal, pedimos que Deus nos impeça de ser tentados ao pecado, ou para nos preservar e libertar, quando somos tentados. R: Monte 26.41; R, e você, 19. I Co 10.13; Sl 51.10,12 Uma pergunta que nos ensina a conclusão da Oração do Senhor? R: O fim da Oração do Senhor
é que Atena é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele nos ensina que na oração devemos confiar apenas em Deus, e louvá-lo em nossas orações, atribuindo-o ao reino, poder e glória. E em testemunho sobre nosso desejo e certeza de sermos ouvidos, dizemos, amém. R:D9.18,19; 19. I Co; Sou de 14.16; 16. Em 22 de outubro de 2021.
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