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DOUTRINA CRISTÃ COLONIAL 
 
Resumido da Breve instrução para ensinar a Doutrina cristã; Ler e escrever aos Meninos e ao mesmo tempo 
os princípios da Língua Portuguesa e sua Ortografia. 
 

 
Preceitos 
 
1 – PERSIGNAR - Devem os M.M colocar nas escolas uma imagem de um santo crucifixo em vulto ou com 
pintura e obrigar aos meninos quando entram na escola que de joelhos devotamente a reverenciem, se 
persignem fazendo  três cruzes: a primeira na testa para que Deus nos livre dos maus pensamentos, a segunda 
na boca para que Deus nos livre das más palavras, a terceira nos peitos para que Deus nos livre das más obras 
nascem do coração.  
 
2 – BENZER - E que quando nos benzemos com seu amor o altíssimo Mistério da Santíssima Trindade 
Padre, Filho, Espírito Santo, três pessoas distintas, e um só Deus verdadeiro e não são três Deuses, porque 
ainda que em si são três as pessoas distintas para o número, e só uma unida na divindade.  
  
3 – PAI NOSSO - É preciso ensinar-lhe o Padre Nosso , não materialmente, mas capacitando os meninos nas 
repetições: 1ª Padre Nosso que estais nos céus Santificado seja o teu nome. 2ª Venha a nós o teu Reino. 3ª 
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. 4ª O pão nosso de cada dia nos daí hoje. 5ª Perdoai-
nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 6ª Não nos deixeis cair em 
tentações. 7ª Mas livrai-nos de todo o mal. Amém. JESUS. 
 
4 – AVE MARIA -  Como também Ave Maria, explicando-lhe que contém em si a saudação Angélica, que o 
Anjo São Gabriel veio fazer à Senhora. Ave Maria cheia de graça o Senhor é contigo, benta és tu entre as 
mulheres bento é o fruto do teu ventre JESUS. Até aqui a saudação; e no resto: Santa Maria Mãe de Deus 
roga por nós pecadores agora, e na hora de nossa morte. Amém. Jesus.  
 
5 – O CREDO - Em doze artigos símbolos dos Apóstolos, e da nossa santa fé: 1º Creio em Deus Padre todo 
poderoso, criador do Céu e da terra. 2º Creio em JESUS Cristo um só seu Filho nosso Senhor. 3º o qual foi 
concebido do Espírito santo, nasceu de Maria Virgem 4º Padeceu sob o poder de Poncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado. 5º Desceu aos infernos: No terceiro dia ressurgiu dos mortos. 6º Subiu aos 
céus está sentado à mão de Deus Padre todo poderoso. 7º Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. 8º 
Creio no Espírito Santo 8º Na Santa Igreja Católica, na comunicação dos Santos. 10º Na remissão dos 
pecados. 11º Na Ressurreição da Carne. 12º Na vida eterna. Amém. 
 
6 – OS ATOS DE FÉ - São três. O 1º Crer com o coração com o amor, que expressamos com a boca. O 2º 
confessamos publicamente com a boca sendo necessário aquilo que cremos com o coração. O 3º Padecer, 
morrer pela fé que professamos havendo ocasião de podermos alcançar a ditosa coroa do martírio.  
 
7 – ATO DE CONTRIÇÃO - Pesa-me Senhor de todo o meu coração, e alma de vos haver ofendido, por 
serdes vós quem sois infinitamente bom digno de ser amado; proponho com vossa graça a emenda da vida, 
espero o perdão das minhas culpas nos merecimentos do vosso preciosíssimo sangue e sagrada morte e 
Paixão. Amém, Jesus. 
 
8 – CONFISSÃO - Eu pecador me confesso a Deus todo Poderoso, e a bem aventurada sempre virgem 
Maria, ao bem aventurado S. Miguel Arcanjo, ao bem aventurado S. João Batista, aos bem aventurados 
Apóstolos S. Pedro e S. Paulo; e a todos os Santos, da corte do céu e a vós Padre, que pequei muitas vezes, 
por pensamentos, palavras e obras, digo a Deus minha culpa, minha grande culpa; Portanto peço e rogo à 
bem aventurada sempre virgem Maria, ao bem aventurado S. Miguel Arcanjo, ao bem aventurado S. João 
Batista, aos Santos Apóstolos S. Pedro, e S. Paulo, e a todos os Santos, e a vós Padre, que rogueis a deus 
nosso Senhor, Amém. JESUS. 
 
9 – PENITÊNCIA - Três coisas essenciais para a confissão ser bem feita são as seguintes: Confissão de 
boca, contrição de coração, e satisfação de obras. Depois de bem saberem a confissão lhe devem ensinar, e 
persuadir, que pela confissão humilde, sincera, e verdadeira nos reunimos a graça com o Sacramento da 
Penitência.  
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10 - MANDAMENTOS DA LEI DE DEUS: Estes preceitos são de direito Divino dados a Moisés pelo 
mesmo Deus no Monte Sinai, motivo porque o Papa delegado de Deus não pode neles dispensar. São dez, 
sendo que os três primeiros pertencem à honra de Deus, e os outros sete ao proveito do próximo. O primeiro: 
amarás a um só Deus todo Poderoso; o segundo: jurarás o seu santo nome em vão; o terceiro:  guardarás os 
Domingos, e os dias santos; o quarto: honrarás a teu Pai, e a tua Mãe; o quinto: não matarás; o sexto: não 
fornicarás; o sétimo: não furtarás; o oitavo: não levantarás falsos testemunhos; o nono: não desejarás a 
mulher do próximo; o décimo, não cobiçarás as coisas alheias. Estes dez Mandamentos se encerram em dois, 
convém a saber, amar a Deus, e ao próximo como a si mesmo. Amém JESUS. 
 
11 - MANDAMENTOS DA SANTA MADRE IGREJA - São de direito eclesiástico, rezam por que pode 
neles dispensar o Sumo Pontífice. São cinco. O primeiro: ouvir missa aos domingos, e dias santos. O 
segundo: confessar ao menos uma vez cada ano; o terceiro: comungar pela Páscoa  da Ressurreição. O 
quarto: jejuar quando manda a Santa Madre Igreja. O quinto: pagar dízimos, e promessas.  
 
12 - VIRTUDES TEOLOGAIS - são três: Fé, Esperança e Caridade. Fé, é crer aquilo que Deus disse, como 
ele o disse ensina a Santa Igreja. Esperança é ter uma esperança certa de que Deus nos há de Salvar, fazendo-
nos de nossa parte a diligência precisa para adquirirmos o benefício da Sagrada Glória. Caridade é amarmos 
aos nossos próximos com o mesmo desvelo; e com o mesmo cuidado com que amamos a nós mesmo. 
 
13 - OBRAS DE MISERICÓRDIA - As obras de misericórdia são catorze. Sete espirituais, e sete 
corporais. As sete corporais são as seguintes: a primeira dar de comer a quem tem fome; a segunda, dar de 
beber a quem tem sede; a terceira, vestir os nus; a quarta, visitar os enfermos encarcerados; a quinta, dar 
pousada aos peregrinos; a Sexta, remir os cativos; a sétima, enterrar os mortos. As Espirituais são estas; a 
primeira, dar bom conselho; a Segunda, ensinar os ignorantes; a terceira, consolar os aflitos; a Quarta, 
castigar os que erram; a Quinta perdoar as injúrias; a Sexta, sofrer com paciência as fraquezas dos nossos 
próximos; a sétima rogar a Deus pelos vivos e defuntos. Estas obras de misericórdia se devem exercitar com 
cinco condições; a primeira com segredo; a segunda com pressa; a terceira com alegria; a quarta com pouco 
exame da pessoa a quem se faz; a quinta com fim da Glória a Deus.  
 
14 - OS SACRAMENTOS DA SANTA MADRE IGREJA - são sete: o primeiro é o Batismo; o segundo, 
Confirmação; o terceiro, Comunhão; o quarto, Penitência; o quinto Extrema-unção, o sexto, Ordem, o sétimo, 
Matrimônio.  

 
15 - OS PECADOS MORTAIS SÃO SETE - O 1º é soberba; o 2º é avareza; o terceiro, luxúria; o 4º, ira; o 
5º gula; o 6º inveja; o 7º, preguiça. Contra estes sete pecados mortais, há sete virtudes opostas, que devemos 
exercitar para não cairmos neles. Contra a soberba, a humildade; contra a avareza, liberalidade; contra a 
luxúria, castidade; contra a ira, paciência; contra gula, temperança; contra a inveja, caridade; contra a 
preguiça, diligência. Também devem ensinar os novíssimos do homem, que são quatro: Morte, juízo, Inferno 
e Paraíso.  

 
16 - OS ARTIGOS DA FÉ - são catorze: sete pertencem à humanidade; e os outros sete, à Divindade.  Os 
sete que pertencem à Divindade são estes: o 1º, crer que é um só Deus todo Poderoso; o 2º, crer que é Padre; 
o 3º, crer que é Filho; o 4º, crer que é Espírito Santo; o 5º, crer que é Criador; o 6º, crer que é Salvador; o 7º, 
crer que é Glorificador. Os sete, que pertencem à humanidade, são estes: o 1º, crer que o mesmo Filho de 
Deus foi concebido do Espírito Santo; o 2º, crer que nasceu de Maria Virgem, ficando Maria sempre virgem; 
o 3º crer que foi por nós crucificado, morto e sepultado; o 4º, crer que desceu aos infernos, tirou as almas dos 
Santos P.P. que lá estavam esperando a Sua santa vinda; o 5º, crer que ressurgiu ao terceiro dia; o 6º, crer que 
subiu aos céus; e está sentado à mão direita de Deus Padre; o 7º crer que há de vir a julgar os vivos e os 
mortos dos bens e males que fizeram.. Não são os artigos da Fé diferentes do Credo, mas o que contém o 
Credo, em doze Artigos; se divide aqui em catorze para maior clareza 

 
17 - CONFISSÃO MENSAL - É necessário que os M.M. ponham indispensavelmente aos discípulos no 
hábito de se confessarem todos os meses, e ao mais velho, ou mais inteligente entregarão uma cruz de pão 
benzida, que entrará nas Escolas para que este a leve alçada, quando sair o Santíssimo Sacramento; e para 
que toda a Escola o vá acompanhar; e o Mestre lhes irá presidindo, e cantando os meninos procissionalmente 
o bendito, e louvado etc. 

 
18 – ORAÇÃO AO DEITAR E AO LEVANTAR - Rezar primeiro de joelhos, devotamente três Padre 
nossos, e três Ave Marias, e três Glórias em louvor da maternidade e Conceição, e virgindade de Maria 
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Santíssima para que lhe alcance de seu amado Filho auxílios eficazes para a sua salvação e que o mesmo 
façam quando se levantarem da cama. 

 

19 – ORAÇÃO QUANDO SE PÕEM À MESA COMO QUANDO SE LEVANTAM DELA - Para 
quando se assentam à mesa:  Senhor, abençoai este sustento, que nos dai para nutrição do nosso corpo e 
fazei-nos a graça que nos sirvamos dele com temperança; isto vos peço em nome do Padre, do Filho, e do 
Espírito Santo, Amém, JESUS. Para depois de comer: Senhor eu vos rendo as graças pela esmola que me 
fizestes de me dares sustento para a nutrição de meu corpo e conservação da minha vida. Conservai senhor a 
vossa graça na minha alma para que vos possa ver, amar, e louvar por toda a eternidade na glória, Amém. 

 


