
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leitura: Mc 16, 14-18. 
 
Um Sacramento é um sinal, um símbolo, representando algo que não podemos ver. A presença de 
Deus em nossa vida, comunicando o seu amor, acontece em todos os momentos. Mas ha momentos 
especiais, que marcam profundamente esta presença. São os sete sacramentos, sintese de todo o 
amor de Deus para connosco. 
 
Assim como as pessoas utilizam sinais e símbolos para se expressar (por exemplo flores, prendas de 
aniversario, abraços, etc;), a Igreja utiliza símbolos para celebrar os sacramentos. 
Por exemplo a agua do batismo revela que este Sacramento nos purifica, nos lava de todo o mal e 
éum gesto que marca a nossa entrada na Igreja de Cristo, na familia cristã. Este é  o símbolo mais 
simples e direto, pois todos precisam de agua para viver. Portanto,  este sacramento é um sinal do 
amor e da graça de Deus para connosco. 
 
Os sete sacramentos podem ser separados em três categorias:  

 Os sacamentos da iniciação cristã. 

 Os sacramentos de cura. 

 Os sacramentos de serviço da comunhão e da missão. 
 

1. Os Sacramentos da iniciação Cristã 
 

Através dos sacramentos da iniciação cristã - Baptismo, Confirmação e Eucaristia - são postos os 
alicerces de toda a vida cristã. «A participação na natureza divina, dada aos homens pela graça de 
Cristo, comporta uma certa analogia com a origem, crescimento e sustento da vida natural. Nascidos 
para uma vida nova pelo Baptismo, os fiéis são efectivamente fortalecidos pelo sacramento da 
Confirmação e recebem na Eucaristia o Pão da vida eterna. Assim. por estes sacramentos da 
iniciação cristã, eles recebem cada vez mais riquezas da vida divina e avançam para a perfeição da 
caridade» (Catecismo da Igreja Católica, n.1212) 
 

a. Baptismo 
 

O baptismo é o primeiro Sacramento que o cristão recebe. Com este 
sacramento começamos a pertencer a Cristo, assim como um membro pertence 
a um corpo e à comunidade Cristã. O baptismo insere-nos na vida da Igreja e 
nos torna seguidores de Jesus Cristo. 
Matéria utilizada: água, óleo, vela (fogo) e veste branca. 
 

b. Eucaristia 
 
Jesus faz-se pão e torna-se alimento para que o cristão possa viver plenamente 
o seu baptismo. Em comunidade recebemos Cristo vivo, realmente presemte no 
pão e no vinho, depois de consagrados no seu Corpo e Sangue. A Eucaristia é 
memorial da morte e ressureição do Senhor e Comunhão com Ele. Convoca-nos 
a partilhar, a viver em comunidade e em comunhão com os outros. 
Matéria utilizada: pão e vinho 
 

 

c. Crisma ou Confirmação 
 
Neste sacramento, o jovem que foi batizado confirma a sua fé. Este é o 
sacramento de que sente “adulto” na sua fé. Recebemos o Espiríto Santos e 
todos seus dons como simbolo do amor de Deus através da unção com o óleo, 
para que o cristão se mantenha fiél à fé professada e ao Caminho de Cristo. 
Matéria utilizada: óleo (consagrado pelo Bispo diocesano) 

 
 



2. Sacramentos de serviço 
Nestes sacramentos, aqueles que já foram consagrados pelo Baptismo e pela Confirmação para o 
sacerdócio comum de todos os fiéis, podem receber consagrações particulares. Os que recebem o 
sacramento da Ordem são consagrados para serem e agirem, em nome de Cristo, «com a palavra e 
a graça de Deus, os pastores da igreja». Por seu lado, «os esposos cristãos são fortalecidos e como 
que consagrados por meio de um sacramento especial em ordem ao digno cumprimento dos deveres 
do seu estado» (Catecismo da Igreja Católica, nº 1535). 

a. Matrimónio  
 

Na maturidade, cada um é chamado à realização pessoal, assumindo uma nova 
etapa e missão na vida. Um homem e uma mulher que se amam, comprometem-
se a viver um para o outro, no amor. Deus abençoa esta decisão: “o que Deus 
uniu o homem não separe”. O símbolo do matrimonio são as alianças e a materia 
do sacremtno são o homem e a mulher que se dão e se recebem mutuamente, 
Elas recordam que, um dia, Deus fez aliança com o seu povo. Assim como Deus 
é fiél a seu povo, marido e mulher devem ser fiéis um ao outro, para serem 
sacramento de Cristo e da Igreja, unidos como um só. 

 
 

b. Ordem 
 
Deus chama pessoas para que estejam totalmente consagrada a Ele, no serviço 
ao seu povo. Os homens que recebem o sacramento da ordem, tornam-se 
diáconos,  presbíteros (padres) e bispos  
Atribui aos Sacerdotes (bispos e presbíteros) os poderes de, em nome de Jesus, 
perdoar os pecados e de consagrar o pão e o vinho em Corpo e Sangue de Jesus 
Cristo (a Eucaristia) e de conferir, conforme o seu grau, os outros sacramentos.   
O bispo impõe as mãos e unge com óleo o novo padre. 
 

3. Sacramentos de cura 
 
«O Senhor Jesus Cristo, médico das nossas almas e dos nossos corpos, que perdoou os pecados ao 
paralítico e lhe restituiu a saúde do corpo quis que a sua Igreja continuasse, com a força do Espírito 
Santo, a sua obra de cura e de salvação, mesmo para com os seus próprios membros. É esta a 
finalidade dos dois sacramentos de cura: o sacramente da Penitência e o da Unção dos enfermos.» 
(Catecismo da Igreja Católica, nº 1421 
 

a. Santa unção ou Unção dos enfermos 
 

Quando a doença ou velhice fazem sentir uma maior fragilidade e a vida está 
em maior sofrimento ou risco, manifesta-se a presença confortadora de Deus 
com a oração da Igreja. Quando o Padre unge o doente, significa que toda a 
Igreja o entrega aos cuidados do Senhor, para que alivie e salve o seu corpo e 
alma e, se for da vontade divina, restabelecer-lhe a saúde e as forças. PS: 
Acompanhado da Eucaristia, chama-se Viático, o alimento dado ao Viator, o 
homem viajante, na pssagem deste mundo para Deus.  
A matéria utilizado é o óleo [do enfermos] benzido pelo Bispo ou pelo padre. 

 

b. Reconciliação Sacramental ou Penitência (Confissão) 
 

Este sacramento exprime a misericordia de Deus. É uma profunda experiência 
de regresso ao coração de Deus Pai, que nos aguarda de braços abertos 
quando nos afastamos pelo pecado. Por intermédio do sacerdote, são 
realizados os laços de amizade com o Senhor e com a Igreja, Seu povo e nossa 
família. A mátéria imposição das mãos e a absolvição.. 


