O que é ser cristão

“Verdadeiro cristão é aquele que é batizado...”
Muitos ainda se lembram dos tempos do Catecismo, quando o pároco
ou a catequista lhes tomava as lições de casa, aqueles pontos que deviam
ser decorados e depois repetidos, diante da turma toda. Para aqueles
que se saíam bem, a recompensa pela aplicação nos estudos viria
alguns meses depois, como um presente de valor infinito: a Primeira
Comunhão, Sempre será, portanto, oportuno recordarmos essas lições
que constituem a base de nossa fé católica.
Vejamos as principais perguntas que ainda deveriamos saber de cor:

Sois cristão?
Sim, sou cristão pela
graça de Deus.
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Por que dizeis pela
graça de Deus?
Digo: pela graça de
Deus, porque o ser cristão é um dom de Deus,
inteiramente gratuito,
que nós não podemos
merecer.
E quem é verdadeiro
cristão?
Verdadeiro cristão é
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aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece aos
legítimos Pastores da Igreja.
Que é a Doutrina Cristã?
A Doutrina Cristã é a doutrina que
Jesus Cristo Nosso Senhor nos ensinou, para nos mostrar o caminho
da salvação.
É necessário aprender a doutrina
ensinada por Jesus Cristo?
Certamente, é necessário aprender
a doutrina ensinada por Jesus Cristo, e cometem falta grave aqueles
que se descuidam de o fazer.
Os pais e patrões estão obrigados
a mandar ao catecismo os seus
filhos e dependentes?
Os pais e patrões são obrigados a
procurar que seus filhos e dependentes aprendam a Doutrina Cristã;
e são culpados diante de Deus, se
desprezarem esta obrigação.
De quem devemos nós receber e
aprender a Doutrina Cristã?
Devemos receber e aprender a
Doutrina Cristã da Santa Igreja
Católica.
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V

Got
as de dout
rina católica

Como é que temos a certeza
de que a Doutrina Cristã, que
recebemos da Santa Igreja
Católica, é verdadeira?
Temos a certeza de que a Doutrina
Cristã, que recebemos da Igreja
Católica, é verdadeira, porque Jesus
Cristo, autor divino desta doutrina,
a confiou por meio dos seus Apóstolos à Igreja Católica, por Ele fundada e constituída Mestra infalível
de todos os homens, prometendoLhe a sua divina assistência até a
consumação dos séculos.
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