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Prefácio dos tradutores

O catecismo de Pierre Viret, uma breve explanação 
das principais doutrinas da fé cristã, foi escrito 
pelo reformador suíço Pierre Viret durante seu 

pastorado em Lausanne. Os textos bíblicos que acompa-
nham os tópicos concedem um entendimento mais pro-
fundo sobre o material coberto e também fornecem várias 
passagens para memorização, a fim de que cada doutrina 
possa ser bem apreendida e compreendida.

O catecismo de Viret foi publicado em junho de 1558, 
apenas nove meses antes de seu autor ser banido da igreja 
de Lausanne, no cantão de Vaud, e forçado a fugir para a 
cidade vizinha de Genebra em busca de refúgio.1 Ali Viret 
republicou o catecismo, e a obra — combinada com outros 
escritos — passou por várias edições na década de 1560, 
sendo traduzida para o inglês em 1573. O ano de 2018 
marca a primeira vez em que esta pequena e importante 
obra aparece em português.

1 Para maiores informações sobre a vida de Viret, veja o excelente 
estudo de Jean-Marc Berthoud: Pierre Viret: o gigante esquecido 
da Reforma (Brasília: Monergismo, 2017).
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I N T RODUÇ ÃO

Pierre Viret deseja graça e paz, por Jesus 
Cristo, a todos os fiéis leitores.

Quando escrevi o resumo dos principais pontos 
da doutrina cristã (compilados em primeiro lu-
gar), prometi ao mesmo tempo, com o auxílio de 

Deus, escrever outro texto em estilo coloquial, ainda mais 
conciso. Agora eu o apresento a todos os que possam usá-
-lo para seu proveito. E, pelo fato de muitos considerarem 
este humilde labor supérfluo e desprovido de utilidade — 
por existirem tantos catecismos bons preparados em nos-
so tempo e em todos os idiomas, nos quais os temas tra-
tados neste resumo são expostos e apresentados de modo 
bem ordenado e claro —, gostaria de dizer algo aqui sobre 
as razões e causas que me moveram a prepará-lo.

Primeira, pelo fato de eu lidar neste pequeno resumo 
com os fundamentos da nossa fé e religião de forma mais 
breve que as encontradas nos catecismos comuns, pensei 
que ele se provaria útil a muitos como uma preparação 
e introdução ao ensino exposto com mais detalhes nos 
outros catecismos. Além disso, sei que há muitas pessoas 
piedosas (não só neste país, mas também em muitos ou-
tros), que cumprem seus deveres como verdadeiros pais 
de família, e ensinam aos filhos o temor e a admoestação 
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do Senhor desde a mais tenra idade. Estes podem também 
empregar meu trabalho para preparar aqueles a quem de-
vem ensinar para um ensino mais pleno.

Também considerei a impossibilidade de haver preju-
ízo no fato de várias pessoas escreverem sobre os mesmos 
temas, pois uns têm uma maneira de ensinar mais ade-
quada para certas pessoas, e outros autores, para outras. 
Dessa forma, todos são servidos por quem considera mais 
útil para si.

Tendo pensado em todas essas coisas, ordenei os te-
mas tratados de tal forma que dividi e distingui os pontos 
principais que são expostos em breves diálogos, diante das 
quais coloquei pequenos títulos a fim de informar quem 
deseja ajudar outras pessoas com os pontos ali apresenta-
dos. Pois, pelo fato de as matérias estarem assim divididas, 
as lições podem ser dadas às crianças com menos idade 
em pequenas unidades, separadamente, de acordo com a 
sua habilidade, para poderem recitá-las umas às outras, 
como se elas se ensinassem.

A respeito das divisões feitas, não as apresentei com 
tanta precisão ou cuidado como teria feito se desejasse 
tratá-las com mais detalhes, e como alguém faria entre os 
já bem instruídos e avançados na doutrina cristã. Tam-
bém não inclui os nomes de indivíduos, como se faz em 
diálogos; eu o deixei ao critério de cada pessoa. Assim, 
empreguei apenas um P (para designar a pergunta) e um 
R (para a resposta).

Ficarei muito satisfeito se alguém puder usar este tex-
to com proveito. Se não houver muito proveito, pelo me-
nos ficarei certo de não ter causado nenhum dano.

— Pierre Viret
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Salmos 119.9, 105
De que maneira poderá o jovem guardar puro 
o seu caminho? Observando-o segundo a tua 

palavra. [...] Lâmpada para os meus pés é a tua 
palavra, é luz para os meus caminhos.

2 Timóteo 3.16, 17
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 

para o ensino, para a repreensão, para a corre-
ção, para a educação na justiça, a fim de que o 
servo de Deus seja perfeito e perfeitamente ha-

bilitado para toda boa obra.

Salmos 94.12, 13
Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu 
repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe 

dares descanso dos dias maus, até que se abra a 
cova para o ímpio.





Resumo da  
Doutrina Cristã
A BRIEF SUMMARY OF
CHRISTIAN DOCTRINE

set forth in the form of a 
CONVERSATION AND A CATECHISM

e




