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Catecismo da Igreja Católica de A a I Constituição Apostólica FIDE DEPOSITUM JOÃO PAULO II, Bispo de Roma Maria no catecismo Na Lista de Índices Comuns da Igreja Católica de Documentos, para se referir e /ou catecismo relacionado do Índice Analítico da Igreja Católica A B B C D E F H I K M N O P R S T U V Y - A B D E F G H I J - K L M N O P
- R S T U Una Smearing Union Of the Universe Uno Usura V Y Y e Virgin of Guadalupe Ao terminar este trabalho, coloquei em suas mãos para sua glorificação, e todo o meu ser está à sua disposição! CIC - A TERCEIRA PARTE COMUM DA VIDA EM CRISTO A PRIMEIRA SEÇÃO DO CHAMADO DO HOMEM: A VIDA NO ESPÍRITO DO CAPÍTULO
TRÊS SALVANDO DEUS: A LEI E A GRAÇA DE 1949. Chamado para a felicidade, mas ferido pelo pecado, o homem precisa da salvação de Deus. A ajuda divina é dada a ele em Cristo, pela lei que o guia e na graça que o mata: Trabalhando com medo e tremendo em sua salvação: pois é Deus quem trabalha em você para querer e agir de acordo com
seus projetos (F 2:12-13). ARTIGO 1º LEI MORAL DE 1950. O direito moral é obra da Sabedoria Divina. Podemos defini-lo, no sentido bíblico, como instrução paterna, pedagogia de Deus. Prescreve para o homem os caminhos, as regras de procedimento que o levam à felicidade prometida e o proíbe dos caminhos do mal que distraem de Deus e do Seu
amor. E, ao mesmo tempo, firmemente em seus mandamentos e bom em suas promessas. O ato é uma norma processual derivada da autoridade competente para o bem comum. O direito moral pressupõe uma ordem racional estabelecida entre os seres para seu bem e em vista de seu fim, força, sabedoria e bondade do Criador. Toda a lei encontra sua
primeira e última verdade na Lei eterna. A lei é declarada e estabelecida pela razão como participação na visão do Deus vivo, do Criador e do Redentor de todos. É a ordem da mente, é o que se chama lei. Entre todos os seres animados, o homem é o único que pode se vangloriar de ter recebido a lei de Deus: um animal dotado de uma mente capaz de
entender e discernir, ele vai regular seu procedimento, tendo sua liberdade e razão, subordinados àquele que o presenteou com tudo. 1952. As expressões do direito moral são variadas, mas todas coordenadas entre si: a lei eterna, a fonte em Deus de todas as leis; Direito natural a lei mostrou, incluindo a lei antiga e a nova lei evangélica: finalmente, leis
civis e eclesiásticas.1953. A lei moral encontra sua plenitude e unidade em Cristo. Jesus Cristo pessoalmente é o caminho da perfeição. Ele é o fim da lei, porque só ele ensina e dota a justiça de Deus: O fim da lei é Cristo, para justificar cada crente 10, 4). I. Lei Moral Natural 1954. O homem está envolvido na sabedoria e bondade do Criador, o que lhe dá
a habilidade de suas ações e a capacidade de se controlar à verdade e à bondade. A lei natural expressa o sentimento moral original que permite que uma pessoa distingue, por uma razão, o bem e o mal, a verdade e as mentiras: A Lei Natural... está escrito e gravado nas almas de cada ser humano, pois é toda a mente humana, ordenando fazer o bem e
proibindo o pecado... Mas esse ditame da mente humana não poderia ter tido a força da lei, se não para a voz e intérprete da mais alta causa, que deveria estar sujeita ao nosso espírito e à nossa liberdade. 1955. A lei é divina e natural (4) mostra ao homem o caminho a seguir para fazer o bem e chegar ao fim. A lei natural estabelece os mandamentos
básicos e básicos que regem a vida moral. Seu núcleo é o desejo e submissão a Deus, a fonte e julgar de todas as coisas boas, bem como o sentimento do outro como igual a um. Quanto aos seus mandamentos básicos, é expresso no decalogue. Essa lei é chamada de natural, não em relação à natureza dos seres irracionais, mas porque a razão
promulgada é correta para a natureza humana: Onde estão essas regras inscritas, mas no livro dessa luz, que é chamada de verdade? É lá que toda a lei está escrita, e é a partir daí que ela vai para o coração do homem que pratica a justiça; não que ele imigras a ele, mas porque ele imprime sua marca sobre ele, de uma forma de impressão que vai do
azul para a cera sem deixar o azul. A lei natural é apenas a luz do intelecto colocado em nós por Deus; para ela, sabemos o que fazer e o que evitar. Esta luz ou esta lei deu-a ao homem na criação. 1956. A lei natural, presente no coração de cada ser humano e estabelecida pela razão, é universal em seus mandamentos, e sua autoridade se estende a
todas as pessoas. Expressa a dignidade humana e define os fundamentos de suas responsabilidades e direitos básicos: Claro, existe uma verdadeira lei que é a base certa; corresponde à natureza comum a todas as pessoas; É imutável e eterno; Suas ordens exigem serviço; suas proibições distraem da ausência. [...] É sacrilégio substituí-lo pela lei
oposta, e é proibido não cumprir apenas um que tenha suas disposições; como para ele completamente, ninguém pode fazê-lo. A aplicação do direito natural varia muito; a meditação pode ser necessária, adaptada à diversidade das condições de vida, dependendo do local, hora e circunstâncias. No multiculturalismo, no entanto, o direito natural continua a
ser a norma que une as pessoas entre si, impondo princípios gerais sobre elas, além de diferenças inevitáveis. 1958. A lei natural é imutável (8) e através de variações da história. Persiste sob o fluxo de ideias e costumes e é a base de seu progresso. As regras que o traduzem permanecem em grande parte válidas. Mesmo que ela negue aos princípios, é
impossível destruí-lo ou tirá-lo do coração de uma pessoa; ele sempre aparece na vida dos indivíduos e sociedades: Não há dúvida de que o roubo é punível com sua Lei, o Senhor e a Lei, que está escrito no coração do homem e que mesmo a maldade não pode apagar. 1959. O excelente trabalho do Criador, a lei natural fornece uma base sólida sobre a
qual o homem pode construir a construção de regras morais que determinarão sua escolha. Também se baseia na base moral necessária para construir uma comunidade masculina. Por fim, fornece a base necessária para o direito civil que lhe está associado, seja por refletir, o que tira conclusões de seus princípios, seja adicionando um caráter positivo e
legal. Os mandamentos da lei natural não recebem de forma clara e direta por todos. Na situação atual, graça e Revelação são necessárias para que uma pessoa pecaminosa conheça verdades religiosas e morais por todos e sem dificuldade, com firme confiança e sem uma mistura de erros. O direito natural prevê uma lei aberta e graça com a fundação
preparada por Deus e concedida pela obra do Espírito.II Lei Antiga de 1961. Deus, nosso Criador e nosso Redentor, escolheu Israel como seu povo e revelou-lhe sua Lei, preparando assim a vinda de Cristo. A lei de Moisés expressa muitas verdades naturalmente disponíveis à mente. Eles são declarados e testados no coração do pacto de salvação. A
velha lei é a primeira etapa da lei. Seus preceitos morais estão nos Dez Mandamentos. Os mandamentos de Decaloga estabelecem as bases para o chamado de um homem feito à imagem e semelhança de Deus: eles proíbem o que é contrário ao amor de Deus e do próximo e prescrevem o que é importante para ele. Um decalog é a luz dada à
consciência de cada ser humano, a fim de mostrar-lhe o chamado e os caminhos de Deus e protegê-lo do mal: Deus escreveu nas mesas da Lei que as pessoas não acreditam em seus corações (11) 1963. De acordo com a tradição cristã, a Lei Sagrada (12), espiritual (13) e boa (14) ainda são imperfeitas. Como professor (15) ele mostra o que fazer; mas
por si só não dá força, graça ao Espírito, que deve ser cumprida. Por causa de um pecado que não pode anular, ainda é a lei da escravidão. Segundo São Paulo, tem a função primária de condenar e manifestar o pecado, que é a lei de fechar (16) no coração do homem. No entanto, a Lei continua a ser o primeiro passo em direção ao Reino. Ele prepara e
gerencia as pessoas eleitas e conversão e fé no Deus salvador. Ele fornece uma doutrina que dura para sempre, como a Palavra de Deus. A lei antiga é uma preparação para o evangelho. A lei é uma profecia e uma pedagogia de realidades futuras. Ele profetizou e faz o trabalho de se livrar do pecado, que será realizado por Cristo; e fornece ao Novo
Testamento imagens, tipos e símbolos para expressar a vida de acordo com o Espírito. Finalmente, a Lei termina com o ensino dos Livros de Sabedoria e dos profetas que a guiam ao Novo Testamento e ao Reino dos Céus. Na presença do Antigo Testamento havia pessoas que possuíam a misericórdia e a graça do Espírito Santo e buscavam, acima de
tudo, promessas espirituais e eternas que já pertenciam à nova Lei. Por outro lado, a nova Aliança tem carnauos que ainda estão longe de serem perfeitos pela Nova Lei. Para incitá-los a praticar a virtude, mesmo no Novo Testamento, era necessário temer a punição e certas promessas de tempo. De qualquer forma, a antiga Lei, embora prescrevesse
misericórdia, não deu ao Espírito Santo, com o qual a caridade se espalha em nossos corações (Roma 5:5). Iii. A Nova Lei do Evangelho ou a Lei de 1965. A nova Lei ou Lei Evangélica é a perfeição da Lei divina, natural e divulgada. Esta é a obra de Cristo e tem sua expressão, particularmente no sermão da montanha. É também obra do Espírito Santo,
e, segundo ele, torna-se a lei interna da misericórdia: estabelecerei com a casa de Israel um novo pacto... Vou imprimir minhas leis em seu espírito e selá-las em seu coração. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo (Cheb 8:8-10). 1966. A nova Lei é a graça do Espírito Santo dada à fé dos crentes em Cristo. Ele trabalha para a caridade e serve os
sermões do Senhor para nos ensinar o que fazer, e as portarias para nos dizer a graça de fazê-lo: Aqueles que querem meditar com a piedade e compreensão do sermão que nosso Senhor deu na montanha como lemos no Evangelho de Mateus certamente encontrarão nele a carta perfeita da vida cristã. Este sermão contém todos os mandamentos que
estão certos em guiar a vida cristã. 1967. A lei do evangelho está em conformidade (21) (21) que estabelece, vai além e aperfeiçoa a antiga lei. Em Bliss, ela cumpre promessas divinas, levantando-as e ordenando-as ao Reino dos Céus. Apelo àqueles que estão dispostos a aceitar essa nova esperança com fé: os pobres, os humildes, os guardiões, os
corações puros, aqueles que são perseguidos pelo amor de Deus, traçando assim os caminhos incríveis do reino. A lei do evangelho dá cumprimento dos mandamentos da Lei. O sermão do Senhor, da revogação ou depreciação dos preceitos morais da antiga Lei, remove deles a virtualidade oculta, novas demandas surgem: revela toda a verdade divina e
humana que contêm. Isso não se soma aos novos mandamentos externos: mas é sobre a reforma da raiz dos assuntos, o coração, onde se escolhe entre o puro e o impuro, (22), onde a fé, a esperança e a misericórdia são formadas, e com eles outras virtudes. Assim, o Evangelho traz a Lei à sua plenitude, imitando a perfeição do Pai Celestial, (23)
perdão dos inimigos e oração para os perseguidores, à maneira da generosidade divina. A nova lei pratica atos de religião: esmola, oração, jejum, ordenando-lhes um pai que vê em segredo, em oposição ao desejo de ver as pessoas. Sua oração é A Oração do Senhor. 1970. A Lei do Evangelho pressupõe uma escolha decisiva entre duas maneiras (27) e
a transição para a prática das palavras do Senhor; é resumido na regra de ouro: O que você quiser que as pessoas façam com você, faça com ela, assim como você, pois esta é a Lei e os Profetas (Mt 7:12). Toda a Lei do Evangelho é baseada no novo mandamento de Jesus (30) que nos amamos como Ele nos amava. 1971. É apropriado adicionar
catequistas morais ao sermão do Senhor. Como rm 12-15; 1 Cor 12-13; Cl 3-4; Ef 4-5; Etc... Este ensinamento transmite os ensinamentos do Senhor com o poder dos Apóstolos, especialmente jogando de volta virtudes que são diferentes da fé em Cristo e que são animadas pela caridade, o principal dom do Espírito Santo. Seja sua caridade sem
pretensão... Amem-se com amor fraternal. Seja alegre na esperança, pacientes em luto, rezando persistentemente, aderindo às suas necessidades dos santos, procurando a oportunidade de exercitar a hospitalidade (Roma 12:9-12). Este catequista também nos ensina a lidar com casos de consciência à luz da nossa relação com Cristo e com a Igreja.
1972. A nova Lei é chamada de Lei do Amor porque nos obriga a agir mais com o amor imbuído do Espírito Santo do que pelo medo: a Lei da Graça, porque dá o poder da graça de agir pela fé e pelas portarias; A lei da liberdade, porque nos liberta do ritual e da observância legal da antiga Lei, nos amarra a agir espontaneamente sob o impulso da
misericórdia e finalmente nos força a seguir em frente do estado do escravo que ignora o que seu mestre faz a um amigo de Cristo: pois eu nos descuido de todos vocês todos os que ouvi do meu pai (Jn 15, 15); ou pela fortuna do filho do herdeiro (34).1973. Além de seus mandamentos, a nova lei também inclui conselhos evangélicos. A distinção
tradicional entre os mandamentos de Deus e o conselho evangélico é estabelecida por referência à misericórdia, a perfeição da vida cristã. Os mandamentos são projetados para remover qualquer coisa incompatível com a caridade. Os conselhos têm que, sem sequer contradizê-lo, pode ser um obstáculo para a expansão da caridade. 1974. Os conselhos
evangélicos mostram uma plenitude viva de misericórdia, sempre insatisfeitos com o que não dão mais. Eles testemunham a pressa e pedem nossa prontidão espiritual. A perfeição da nova Lei consiste principalmente nos mandamentos do amor de Deus e de seu vizinho. Os conselhos indicam caminhos mais diretos, mais adequados e viáveis de acordo
com o chamado de cada um deles: Deus não quer que todos sigam todos os conselhos, mas apenas aqueles que se sentem confortáveis, dependendo da diversidade de pessoas, tempo, casos e pontos fortes, conforme exigido pela caridade; pois é ela, como rainha de todas as virtudes, de todos os mandamentos, de todos os conselhos, em suma, de
todas as leis e todas as ações cristãs, que lhes dá tudo e tudo, ordem, tempo e valor. Resumindo: 1975. De acordo com as escrituras, a Lei é a instrução paterna de Deus, que prescreve ao homem os caminhos que levam à felicidade prometida e proíbe os caminhos do mal. A Lei é o sacramento do bem comum proclamado àqueles que carregam o fardo
da comunidade. 1977. Cristo é o fim da Lei. Só Ele ensina e concede a justiça de Deus. 1978. A lei natural é a participação na sabedoria e bondade de Deus ao homem, moldada à imagem e semelhança de Seu Criador, que expressa a dignidade do homem e forma a base de seus direitos e responsabilidades fundamentais. A lei natural é imutável,
permanente ao longo da história. As regras que o traduzem permanecem em grande parte válidas. Esta é uma base necessária para estabelecer normas morais e leis civis. A velha lei é a primeira etapa da lei. Seus preceitos morais estão nos Dez Mandamentos. 1981. A Lei de Moisés contém muitas verdades naturalmente acessíveis à mente. Deus os
abriu porque as pessoas não os leram em seus corações. A lei antiga é uma preparação para o evangelho. 1983. A nova Lei é a graça do Espírito Santo, recebida pela fé em Cristo trabalhando por misericórdia. Isso é expresso principalmente no sermão do Senhor na montanha e usa ordenanças para nos dizer graça. 1984. A lei do evangelho cumpre,
supera e aperfeiçoa a antiga Lei: suas promessas à felicidade do Reino dos Céus; seus mandamentos, reformando a raiz da causa, seu coração. A nova lei é a lei do amor; a lei da graça, a lei da liberdade. Além de seus mandamentos, a nova Lei contém conselhos evangélicos. A santidade da Igreja é particularmente propícia aos vários conselhos que o
Senhor oferece no evangelho aos seus discípulos. ARTIGO 2º GRACE E O PRIMEIRO I. Justificativa 1987. A graça do Espírito Santo tem o direito ou seja, lavar nossos pecados e comunicar a justiça de Deus com fé em Jesus Cristo (40) e batismo (41): Se morrermos com Cristo, acreditamos que com ele também viveremos com ele, sabendo que uma
vez que ele ressuscitou dos mortos, Cristo não morre mais: a morte não tem mais dominação sobre Ele. Porque na morte que sofreu, Cristo morreu de uma vez por todas: mas sua vida é a vida para Deus. Assim, você também se considera morto pelo pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus (Rom 6:8-l). 1988. Pelo poder do Espírito Santo, participamos
da paixão de Cristo, morrendo pelo pecado e em Sua ressurreição, nascida em uma nova vida. Somos membros do Seu corpo, que é a Igreja, (42) dos sarments enxertados na videira, que é ele mesmo (43): É o Espírito que participamos de Deus. [...] Ao participar do Espírito, nos tornamos participantes da natureza divina. É por isso que aqueles em quem
o Espírito reside são adivinhados. 1989. A primeira obra da graça do Espírito Santo é uma conversão que age como desculpa, de acordo com a mensagem de Jesus no início do evangelho: Seja convertido, que fica perto do Reino dos Céus (Montanha 4:17). Sob o movimento da graça, o homem se volta para Deus e se afasta do pecado, aceitando assim
o perdão e a justiça de cima. Portanto, a justificativa implica o perdão dos pecados, a consagração e renovação do homem interior. 1990. A justificativa transforma uma pessoa do pecado que contradiz o amor de Deus e purifica seu coração. A justificativa continua a iniciativa da misericórdia de Deus, que oferece perdão; reconcilia o homem com Deus;
colocá-lo de lado da escravidão do pecado e curá-lo. 1991. A justificativa, ao mesmo tempo, é uma saudação à justiça de Deus com fé em Jesus Cristo. Justiça aqui significa a justiça do amor divino. Com justificativa, fé, esperança e misericórdia espalhadas em nossos corações, e a obediência à vontade divina é concedida a nós. 1992. A justificativa foi
merecida para nós pela paixão de Cristo, que na cruz ofereceu-se como um mestre vivo, santo e agradável a Deus, e cujo sangue se tornou um instrumento de propiciar os pecados de todos os homens. A justificativa é fornecida pela Epifania, o sacramento da fé. Corresponde à justiça de Deus, o que nos torna uma força interior de Sua misericórdia. E
este é o fim da glória de Deus e de Cristo, e o dom da vida eterna, (46): Mas agora, foi sem lei que a justiça de Deus se manifestou, iluminada pela Lei e pelos Profetas: a justiça que chega a todos os crentes, através da fé em Jesus Cristo. O fato é que não há diferença: todos pecaram e são privados da glória de Deus. Não merecendo dele, eles
justificado por sua graça, pelo poder de redenção realizado em Jesus. Deus ofereceu-lhe para realizar nele com seu sangue a redenção que age através da fé: desta forma Ele mostrou sua justiça perdoando os pecados cometidos uma vez, em tempos de paciência divina. Assim, Deus mostra sua justiça agora porque Ele é justo e justifica aqueles que
acreditam em Jesus (Roma 3:21-26). A justificativa estabelece a cooperação entre a graça de Deus e a liberdade humana. Do lado humano, expressa-se no recuo da fé à Palavra de Deus, que convida a conversão, e na cooperação da misericórdia com o impulso do Espírito Santo, que é avançado para ele e a sustenta: Quando Deus move o coração do
homem iluminação do Homem não passa sem fazer nada para receber essa inspiração, que, além disso, ele pode rejeitar : no entanto, ele não pode, sem a graça de Deus andar, por sua própria vontade, para a justiça em sua presença. 1994. A justificativa é a obra mais excelente do amor de Deus, manifestada em Cristo por Jesus e dada pelo Espírito
Santo. Santo Agostinho acredita que a justificativa dos ímpios é uma obra maior do que a criação do céu e da terra; para o céu e a terra ir embora, e a justificativa e salvação dos escolhidos permanecem. Ele até acha que a justificativa dos pecadores é mais importante do que a criação de anjos na justiça, testemunhando maior misericórdia. 1995. O
Espírito Santo é o mestre interior. O nascimento do homem interior (49) significa a consagração de toda a existência: Pois, uma vez que você colocou seus membros a serviço da impureza e do mal para cometer maldade, agora coloque seus membros a serviço da justiça para chegar à santidade. [...] Mas agora, libertados do pecado e com os servos de
Deus, vocês dão o fruto da santidade, e este termo é a vida eterna (6:19-22). II. Grace 1996. Nossa justificativa vem da graça de Deus. Graça é o favor, a ajuda livre que Deus nos dá para responder ao Seu chamado para se tornarem filhos de Deus (50) crianças adotadas (51) participando da natureza divina (52) e da vida eterna (53). 1997. Graça é a
participação na vida de Deus, ela nos apresenta à proximidade da vida trinitária: através da Epifania os cristãos participam da graça de Cristo, a cabeça de seu corpo; como um filho adotivo, ele pode, a partir de agora, chamar Deus de pai da união como seu único filho nato; e recebe a vida do Espírito, que preenche a misericórdia e molda a Igreja.1998.
Esse chamado à vida eterna é sobrenatural. Depende inteiramente da livre iniciativa de Deus, porque só ele pode se revelar e se entregar. E transcende os poderes do intelecto e do poder da vontade humana, assim como qualquer ser. 1999. A Graça de Cristo é um presente livre que Deus nos faz com sua vida, imbuído de Santo em nossa alma para
curá-la do pecado e consagrá-la. É uma graça consagrar ou resiliente recebida no batismo. Esta é, em nós, a fonte do trabalho de consagração (55): Portanto, se uma pessoa está em Cristo, é uma nova criação. O que era velho passou: coisas novas vieram aqui! Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou com Ele através de Cristo (2 Kor 5:17-18). 2000.
A consagração da graça é um dom familiar, um temperamento estável e sobrenatural que aperfeiçoa a alma, até mesmo para torná-la capaz de viver com Deus e agir por seu amor. Devemos distinguir entre a graça comum, a vontade constante de viver e agir de acordo com o chamado divino e as graças presentes, que significam intervenções divinas,
tanto na origem da conversão quanto no trabalho de consagração. Preparar uma pessoa para aceitar a graça já é uma questão de graça. Isto é para levantar e apoiar nossa cooperação na justificativa da fé e da santificação por caridade. Deus acaba em nós que ele começou, porque ele mesmo começa, nos fazendo querer, e ele termina cooperando com
aqueles que querem (56): Tenho certeza de que também trabalhamos, mas não fazemos nada além de cooperar com Deus, o que funciona porque sua misericórdia nos precedeu. Ele nos precedeu a nos curar e continua nos acompanhando, para que uma vez curados, possamos ser animados. Nos precede a sermos chamados, a serem chamados, a
serem glorificados, a serem glorificados, a sermos precedidos, a vivermos pela piedade, a nos seguirmos, a vivermos para sempre com Ele, pois sem ele não podemos fazer nada. 2002. A livre iniciativa de Deus requer uma resposta humana livre, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dando-lhe a liberdade, o poder de conhecê-lo e de
amá-lo. Só que livremente sua alma entra na comunicação do amor. Deus toca imediatamente e move o coração humano diretamente. Ele colocou no homem um desejo de verdade e bem, que só Ele pode satisfazer. As promessas de vida eterna correspondem a essa aspiração, além de qualquer esperança. Se você, depois de seu trabalho muito bom, ...
Você descansou no sétimo dia, foi para nos dizer com antecedência, a voz do seu livro, que no final de nossas obras, que são muito boas para o simples fato de que você os deu para nós, nós também descansaremos em você no sábado da vida eterna. 2003. Graça é, acima de tudo, o dom do Espírito, que nos justifica e nos consagra. Mas Ele também
entende os dons que o Espírito nos dá para nos conectar ao Seu trabalho, para nos fazer capazes de cooperar na salvação dos outros, e no crescimento do Corpo Místico de Cristo, que é a Igreja. São graças sacramentais, presentes correspondentes a várias portarias. Além disso, são graças especiais, também chamadas de carisma, Termo grego usado
por São Paulo e isso significa benefício, presente grátis, benefícios. Qualquer que seja seu caráter às vezes extraordinário, como o dom de milagres ou línguas, o carisma é ordenado para a consagração da graça e é destinado ao bem comum da Igreja. Eles estão a serviço de uma instituição de caridade que constrói a Igreja. 2004. Entre as graças
especiais devem ser mencionadas estão as graças do Estado que acompanham as responsabilidades da vida e do serviço cristão na Igreja: Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos é dada. Aqueles que têm o dom da profecia, contam-no em harmonia com a fé: aquele que tem o dom do ministério, para desempenhar as funções do
ministério: aquele que tem o dom de ensinar, de ensinar: aquele que tem o dom da exortação, da exortação; que tem a missão de quebrá-lo, fazê-lo com desinteresse; quem preside, fazê-lo com zelo; quem exercer misericórdia, faça-o com alegria (Rom 12:6-8). 2005. Ser, de qualquer forma, sobrenatural em ordem, a graça ilude nossa experiência e só
pode ser conhecida pela fé. Portanto, não podemos confiar em nossos sentimentos ou em nossos atos para concluir que somos justificados e salvos. No entanto, de acordo com a palavra do Senhor, que diz: Por seus frutos você os conhecerá (Mt 7:20), a consideração do bem de Deus em nossas vidas e na vida dos santos nos dá uma garantia de que a
graça de Deus funciona em nós e nos incita a uma fé ainda maior e uma certa atitude para a pobreza: Encontramos uma das mais belas ilustrações dessa atitude na resposta de São João d'Arc à pergunta de sua igreja juízes. Perguntado se ela sabia se ela estava na graça de Deus, ela respondeu, mas ela Se não, Deus me colocou nisso: se eu sou,
Deus me mantenha nele. Iii. O mérito de Você é glorificado na coleção de santos: quando você coroa seus méritos, você coroa seus próprios dons. 2006. A palavra mérito geralmente significa retribuição de uma comunidade ou sociedade pelas ações de um de seus membros, que são testados como um benefício ou dano, remuneração decente ou
punição. O mérito diz respeito à virtude da justiça de acordo com o princípio da igualdade que a rege. 2007. Quanto a Deus) Deus, não há mérito por parte do homem no sentido de uma lei estrita. Não há desigualdade entre Ele e nós sem medida, porque recebemos tudo dele, nosso Criador. 2008. O mérito do homem diante de Deus na vida cristã vem do
fato de que Deus quer associar o homem com a obra de Sua graça. A ação paterna de Deus, em primeiro lugar, por seu impulso, e a livre ação do homem é a segunda em sua cooperação; para que as virtudes das obras sejam atribuídas à graça de Deus, primeiro e depois aos crentes. Além disso, os méritos do próprio homem dependem de Deus, pois
sua ações vêm da predisposição e ajuda do Espírito Santo em Cristo. 2009. A adoção de filiais, fazendo-nos, pela graça, parte da natureza divina, pode nos dar, de acordo com a justiça livre de Deus, verdadeiro mérito. É um direito que provém da graça, do pleno direito ao amor que nos torna coerdeiros de Cristo e dignos de receber o legado prometido da
vida eterna. As virtudes de nossas boas obras são dons de bondade divina. Graça precedida; Agora ele devolve o que é devido ao Mérito - estes são os dons de Deus (66).2010. Como a iniciativa pertence a Deus na ordem da graça, ninguém pode ganhar a primeira graça, que se origina da conversão, perdão e justificativa. Sob o movimento do Espírito
Santo e da Misericórdia, podemos ganhar para nós mesmos e para os outros, graças úteis para a consagração e para o aumento da graça e misericórdia, e para alcançar a vida eterna. Os bens do tempo, como saúde e amizade, podem ser conquistados de acordo com a sabedoria de Deus. Essas graças e esses benefícios são objeto de oração cristã.
Isso garante nossa necessidade de graça para uma ação digna. 2011. A misericórdia de Cristo é a fonte de todas as nossas virtudes diante de Deus. A graça que nos une a Cristo com o amor ativo proporciona a qualidade sobrenatural de nossas ações e, portanto, seu mérito, tanto diante de Deus quanto na frente das pessoas. Os Santos sempre
perceberam que seus méritos são pura graça. Depois da expulsão da terra, espero ir curtir você em casa, mas não quero acumular mérito para o céu, quero trabalhar só pelo seu amor. Na noite desta vida, aparecerei diante de você de mãos vazias, pois não estou pedindo, Senhor, que me fale sobre minhas obras. Todos os nossos juízes têm manchas
em seus olhos. Então eu quero me vestir com sua própria Justiça e obter de seu amor posse eterna de você... (67). IV. Santidade Cristã 2012. Deus compete em tudo em benefício daqueles que o amam... Para aqueles que Ele conhecia de antemão, eles também os advertiram para se conformarem com a imagem de Seu Filho de que ele poderia ser o
primogênito de muitos irmãos e irmãs. E aqueles que estão predestinados também os chamavam; e aqueles que os chamavam também os justificaram; e aqueles que ele justificou, ele também os glorificou (Roma 8:28-30). 2013. Cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da misericórdia. Cada um é
chamado de santidade: Seja perfeito porque seu Pai Celestial é perfeito (Montanha 5:48): Para alcançar essa perfeição, os crentes usarão os poderes recebidos na medida em que Cristo lhes der, então... obedecendo toda a vontade do Pai, eles consagram com todos os para a glória do Senhor e para os serviços dos outros. Assim, a santidade do povo de
Deus, como visto na história da Igreja, com a vida de tantos santos, crescerá em frutos abundantes. O progresso espiritual tende a ser uma aliança ainda mais próxima com Cristo. Esta união é chamada de mística porque participa do mistério de Cristo por decretos - segredos sagrados - e nela o segredo da Santíssima Trindade. Deus nos chama a esta
união íntima com Ele, mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidas apenas a alguns para mostrar o presente gratuito feito a todos. 2015. O caminho dessa perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem abdicação e batalha espiritual. O progresso espiritual implica ascética e mortificação, que gradualmente
leva à vida no mundo e à alegria de Bliss: Quem sobe nunca deixa de ir em princípio, em princípios que não têm fim. Quem se levanta nunca deixa de querer o que já sabe. 2016. Os filhos da Santa Igreja, nossa Mãe, estão justamente esperando a graça do Deus de seu Pai pelas boas obras feitas com Sua graça em comunhão com Jesus. Mantendo a
mesma regra da vida, os crentes compartilham a esperança abençoada daqueles a quem a misericórdia divina se reúne em cidade sagrada, nova Jerusalém, que desce do céu como uma noiva decorada com seu marido (Rugido 21:2). Resumindo: 2017. A graça do Espírito Santo nos dá a justiça de Deus. Ao nos unir com fé e batismo, com a paixão e
ressurreição de Cristo, o Espírito Santo nos obriga a participar de Sua vida. A justificativa, assim como o recurso, é apresentada por duas partes. Sob o movimento da graça, o homem se volta para Deus e se afasta do pecado, recebendo assim perdão e justiça de cima. A justificativa inclui o perdão dos pecados, a consagração e a renovação do homem
interior. 2020 A justificativa foi merecida para nós pela paixão de Cristo. Foi-nos dado através da Epifania. Corresponde à justiça de Deus, o que nos torna justos. É o fim da glória de Deus e de Cristo e o dom da vida eterna. Esta é a obra mais excelente da misericórdia de Deus. 2021. Graça é a ajuda que Deus nos dá em resposta ao nosso chamado para
nos tornarmos Seus filhos adotivos. Ele nos apresenta a proximidade da vida trinitária. 2022. No trabalho da graça, a iniciativa divina previne, prepara e provoca uma reação humana livre. A graça corresponde às profundas aspirações da liberdade humana; chame-a para colaborar com você e aperfeiçoá-la. 2023. A consagração da graça é um presente de
Deus à sua vida, imbuído do Espírito Santo na alma para curá-lo do pecado e consagrá-lo. 2024. A consagração de Grace nos faz A Deus. Os carisma, as graças especiais do Espírito Santo, são dedicados à consagração da graça e são direcionados para o bem comum da Igreja. Deus também age através de numerosas graças atuais, ao contrário da
graça usual que nos perseedin. 2025. Não há mérito para Deus para nós, mas como consequência do plano livre divino da comunicação do homem com a obra de Sua graça. Os méritos pertencem, acima de tudo, à graça de Deus; em segundo lugar, para a cooperação humana. Os méritos do homem retornam a Deus. 2026. A graça do Espírito Santo, em
virtude de nossa soneração adotada, pode nos dar verdadeiro mérito de acordo com a justiça livre de Deus. A misericórdia em nós é a principal fonte de mérito para Deus. 2027. Ninguém pode ganhar a primeira graça que vem. Sob o movimento do Espírito Santo, podemos merece-lo; para você e para os outros, todas as graças úteis chegam à vida
eterna, bem como os bens necessários do tempo. 2028. Todos os cristãos... eles são chamados para a plenitude da vida cristã e para a perfeição da misericórdia. A perfeição cristã tem apenas um limite: o que não é. 2029. Se alguém quiser me seguir, desista, pegue sua cruz e me siga (Mt 16:24). ARTIGO 3º IGREJA, MÃE E PROFESSORA 2030. É na
Igreja, em comunhão com todos aqueles batizados, que um cristão cumpre seu chamado. Da Igreja, ela recebe a Palavra de Deus, que contém os ensinamentos da Lei de Cristo; A Igreja recebe a graça das portarias que a apoiam na jornada: a Igreja recebe um exemplo de santidade: reconhece sua figura e fonte na Virgem Maria; distingue-o nos
verdadeiros depoimentos daqueles que vivem: ele a descobre na tradição espiritual e na longa história dos santos que o precederam e que a liturgia celebra no ritmo de Santoral. 2031. A vida moral é um culto espiritual. Oferecemos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo, deliciando-se com Deus (76) no corpo de Cristo, que formamos e em
comunhão com a oferenda de Sua Eucaristia. Na liturgia e na celebração das ordenanças, a oração e o ensino são combinados com a graça de Cristo para esclarecer e alimentar ações cristãs. Como toda a vida cristã, a vida moral tem sua fonte e seu ponto mais alto no sacrifício eucarístico. I. Vida Moral e Domínio da Igreja 2032. A Igreja, o pilar e a
fundação da verdade (1 O pai 3:15), recebeu dos Apóstolos o mandamento solene de Cristo para proclamar a verdade da salvação. A Igreja tem a obrigação de proclamar em todos os momentos e em todos os lugares princípios morais, mesmo de natureza social, e julgar quaisquer realidades humanas, na medida em que os direitos humanos básicos ou a

salvação das almas requerem. 2033. O Magistrado da Igreja moralidade, é realizada geralmente em catecismos e sermões, através das obras de teólogos e autores espirituais. Assim, de geração em geração, sob os auspícios e vigilância dos pastores, o depósito da moralidade cristã foi aprovado, formado por um conjunto característico de regras,
mandamentos e virtudes decorrentes da fé em Cristo e animado pela misericórdia. Este catequista tem sido tradicionalmente baseado no Credo e no Pai do Senhor, Decalog, que estabelece os princípios da vida moral válidos para todos os homens e mulheres. 2034. O pontífice romano e os bispos, como verdadeiros médicos, investiram no poder de
Cristo, para pregar a eles uma fé que deve ser acreditada e aplicada aos costumes. O domínio ordinário e universal do Papa e dos bispos, a comunhão com ele, ensina os crentes a acreditar na verdade, na caridade a ser praticada, e na felicidade esperada. 2035. O mais alto grau de participação do poder de Cristo é garantido pelo carisma da
infalibilidade. É tão amplo quanto o depósito da Revelação divina; e também se estende a todos os elementos da doutrina, mesmo os morais, sem os quais as verdades salvadoras da fé não podem ser preservadas, expostas e respeitadas. A autoridade do Magistrado também se estende aos preceitos específicos do direito natural, uma vez que sua
observância exigida pelo Criador é necessária para a salvação. Recordando os preceitos do direito natural, a Igreja do Mestre realiza uma parte integrante de sua função profética, proclamando às pessoas que elas realmente são, e lembrando-lhes o que deveriam ser diante de Deus. 2037. A lei de Deus confiada à Igreja é ensinada aos crentes como um
modo de vida e uma verdade. Portanto, os crentes têm o direito (83) de serem instruídos sobre os mandamentos divinos salvadores que purificam o julgamento e, com graça, curam a mente humana ferida. E eles são obrigados a cumprir as constituições e decretos derivados da autoridade legítima da Igreja. Mesmo que sejam disciplinares, tais definições
exigem obediência na caridade. 2038. Na tarefa de ensinar e aplicar a moralidade cristã, a Igreja precisa da dedicação dos pastores, da ciência dos teólogos, da contribuição de todos os cristãos e pessoas de boa vontade. A fé e a prática do evangelho dão a todos a experiência de viver em Cristo que o ilumina e o torna capaz de avaliar realidades divinas
e humanas de acordo com o Espírito de Deus. Assim, o Espírito Santo pode usar os mais humildes para iluminar os sábios e os maiores em dignidade. 2039. Os Ministérios devem ser conduzidos no espírito de serviço fraternal e devoção à Igreja em nome do Senhor. Ao mesmo tempo, a consciência de cada homem, em seus julgamentos morais sobre
suas ações pessoais, deve evitar consideração individual. Deve ser o mais aberto possível considerar o bem de todos, expresso no direito moral, natural e divulgado, e, portanto, na lei da Igreja e nos ensinamentos autorizados do Escritório de Mestres em questões morais. A consciência pessoal e a razão não devem ser exigidas pela lei moral ou pelo
Mestrado da Igreja.2040. Assim, o verdadeiro espírito familiar pode se desenvolver entre os cristãos em relação à Igreja. Este espírito é uma extensão normal da graça de batismo que nos deu à luz na Igreja e nos fez membros do corpo de Cristo. Em seu cuidado materno, a Igreja nos dá a misericórdia de Deus, que supera todos os nossos pecados e age
especialmente através do sacramento da reconciliação. Como uma mãe disposta, ela também nos governa, em sua liturgia, diariamente, alimentando a Palavra e a Eucaristia do Senhor. II. Os Mandamentos da Igreja de 2041. Os mandamentos da Igreja fazem parte dessa linha de vida moral associada e nutrida pela vida litúrgica. A natureza obrigatória
dessas leis positivas, adotadas pelas autoridades pastorais, visa garantir aos crentes um espírito mínimo insubstituível de oração e esforço moral e o crescimento do amor por Deus e pelo próximo. Os mandamentos mais comuns da igreja são os cinco: 2042. O Primeiro Mandamento (Ouvir toda a missa e abster-se de servir aos domingos e de guardar
festas) exige que os fiéis consagrem o dia em que se celebra a Ressurreição do Senhor, bem como as principais celebrações litúrgicas em homenagem aos mistérios do Senhor, Nossa Senhora e dos Santos, que a Igreja declara reservada, especialmente por participar da Eucaristia, que consagra esses dias. O Segundo Mandamento (Confissão pelo
menos uma vez por ano) prepara-se para a Eucaristia recebendo o sacramento da Reconciliação, que continua a trabalhar na conversão e perdão da Epifania. O Terceiro Mandamento (Comungar pelo menos no domingo de Páscoa) garante um mínimo de recepção do Corpo e Sangue do Senhor, em conexão com as férias de Páscoa, origem e centro da
liturgia cristã. 2043. O Quarto Mandamento (Manter a abstinência e o jejum em dias definidos pela Igreja) proporciona os dias de austeridade e arrependimento que nos preparam para festas litúrgicas e nos ajudam a ganhar poder sobre nossos instintos e liberdade do coração. O quinto mandamento (para suprer as necessidades da Igreja, de acordo com
costumes e definições legais) também afirma que os crentes têm o dever de suprerar as necessidades materiais da Igreja de acordo com as capacidades de cada um deles. 3. Vida Moral e Testemunha Missionária 2044. Rio Teh o batismo é a condição original para proclamar o evangelho e a missão da Igreja no mundo. Além de mostrar o poder da
verdade e da exposição às pessoas, a mensagem de salvação deve ser testada pelo testemunho da vida dos cristãos. Testemunhar a vida cristã e as obras realizadas com o espírito sobrenatural são um poderoso meio de engajar as pessoas à fé e a Deus. 2045. Uma vez que eles são membros de um corpo cuja cabeça cristo é, (92) cristãos contribuem,
a permanência de suas crenças e costumes, para a construção da Igreja. A Igreja cresce, cresce e se desenvolve de acordo com a santidade de seus fiéis, (93) ao estado do homem perfeito, à medição do status de Cristo em sua totalidade (Ef 4:13). 2046. Enquanto os cristãos vivem de acordo com Cristo, os cristãos aceleram a chegada do Reino de
Deus, do Reino da Justiça, da Verdade e da Paz. Mas eles não negligenciam suas tarefas terrenas. Fiéis ao seu Mestre, eles fazem isso com justiça, paciência e amor. Resumindo: 2047. A vida moral é um culto espiritual. A ação cristã é nutrida na liturgia e na celebração de portarias. 2048. Os mandamentos da Igreja se relacionam com a vida moral e
cristã, unidas pela liturgia e nutrindo-se lá. 2049. O magistrado-chefe dos pastores de assuntos morais da Igreja é geralmente realizado em um catecismo e um sermão decalog que estabelece os princípios da vida moral válidos para cada pessoa. 2050. O pontífice romano e os bispos, como verdadeiros médicos, pregam ao povo de Deus uma fé que deve
ser acreditada e aplicada no costume. Também devem comentar questões morais na área do direito natural e da razão. 2051. A infalibilidade do Magistrado Pastor abrange todos os elementos da doutrina, mesmo os morais, sem os quais as verdades salvadoras da fé não podem ser preservadas, expostas ou respeitadas. DEZ MANDAMENTOS Êxodo
20, 2-17 Deuteronômico 5, 6-21 Fórmula Catecético I Senhor Seu Deus, que o tirou da terra do Egito, desta casa de escravidão. Você não terá outros deuses antes de Mim.Tu armadilhas nenhuma imagem esculpida, nem uma figura que existe lá, no topo do céu ou aqui na terra ou nas águas abaixo do solo. Você sn. você não deve prostrar-se diante
deles, e você não vai adorá-los, porque eu, Seu Senhor Deus, Deus do bem: eu puno o crime dos pais em crianças até a terceira e quarta geração daqueles que me insultam; mas uso misericórdia para a geração milenar com aqueles que me amam e mantêm meus mandamentos. Eu sou o seu Deus, que eu fiz a você, eu tirei da terra do Egito é da casa
da escravidão. Você não terá outros deuses antes de mim... Primeiro, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Você não será em vão, pois o Senhor não partirá sem punição, não importa quem esteja se referindo ao seu nome em vão. Não em vão o Nome do Senhor É O Seu Deus ... Segundo, não se refira ao nome sagrado de Deus em vão.
Lembre-se de um sábado para consagrá-lo. Durante seis dias você vai trabalhar e fazer todo o trabalho. Mas o sétimo dia é o dia do Sábado do Senhor, Seu Deus. Durante seis dias depois, o Senhor fez o céu e a terra, o mar, e tudo o que eles contêm: mas a sétima fala descansou. É por isso que o Senhor abençoou o Sábado e o consagrou. Salve o dia
do sábado para consagrar o terceiro: Santificar domingos e festas de guarda. Honre a mãe, a fim de estender seus dias na Terra, que seu Senhor Deus lhe dará. Honre seu pai e sua mãe... Quarto: Honra de pai e mãe (e outros superiores legítimos). Você não vai matar. Você não vai matar. Quinto: Não mate (ou cause outros danos, no corpo ou na alma, a
si mesmo ou aos outros). Você não está mudando. Você não está mudando. Sexto, mantenha a castidade em palavras e obras. Você não rouba. Você não rouba. Sétimo: Não roube (nem preservar injustamente nem danificar a propriedade de terceiros). Você não vai dar falso testemunho contra seu vizinho. Você não vai dar falso testemunho contra seu
vizinho. Oitava: Não levante falso testemunho (de outra forma não perca a verdade e não difame os outros). Você não vai ansiar pela casa do seu vizinho. Nono: Mantenha a castidade em pensamentos e desejos. Você não desejará a esposa do seu vizinho, nem seu servo, seu servo, seu touro ou ela, ou qualquer coisa que lhe pertença. Você não vai
desejar para a esposa de seu vizinho; Você não tem que desejar... nada que pertença ao seu vizinho. Décimo: não anseie pelas coisas dos outros. Estes Dez Mandamentos são resumidos em dois que são: amar a Deus sobre todas as coisas, e para os outros como nós mesmos. 1. Leo XIII, Enk. Libertas praestantissimum: Leonis XIII Ato 8. 218: São
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