PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA e SÃO LOURENÇO
“Em obediência à vossa palavra, lançarei as redes” (Lc 5,5b)

INTRODUÇÃO AOS SACRAMENTOS E SACRAMENTO DO BATISMO
(PARÓQUIA DE SANTA SUZANA - ESCOLA SANTO AGOSTINHO)

 O QUE É SACRAMENTO?
1 – IDÉIA BÁSICA – DEUS NÃO QUER VIVER LONGE DO HOMEM; AO CONTRÁRIO,
QUER FICAR UNIDO A ELE ATRAVÉS DE SUA PRESENÇA CONSTANTE. DE UM MODO
GERAL, É ESTA PRESENÇA DE DEUS QUE NÓS CHAMAMOS DE GRAÇA. PODE-SE
AFIRMAR, ENTÃO, QUE DEUS QUER PARTICIPAR DA NOSSA VIDA, COMUNICANDONOS A SUA VIDA.
2 – DE QUE FORMA DEUS COMUNICA SUA VIDA ?
DEUS COMUNICA A SUA VIDA POR MEIO DE ALGUNS SINAIS SENSÍVEIS, OU SEJA,
POR MEIO DE SINAIS QUE O PRÓPRIO HOMEM USA NA SUA VIDA PRÁTICA.

“SACRAMENTO É SINAL SENSÍVEL E EFICAZ DA GRAÇA”.
ELES SÃO SINAIS SENSÍVEIS EMITIDOS POR DEUS, PARA NOSSA
SALVAÇÃO E SANTIFICAÇÃO.

3 – SINAL SENSÍVEL – QUANDO QUERO ME COMUNICAR COM OUTRA PESSOA, USO
SEMPRE ALGUM SINAL QUE PODE SER CAPTADO AO MENOS POR UM DOS CINCO
SENTIDOS: VISÃO, AUDIÇÃO, TATO, OLFATO E PALADAR. QUANDO DEUS QUER NOS
COMUNICAR A SUA VIDA, A SUA GRAÇA, TAMBÉM O FAZ ATRAVÉS DE SINAIS QUE
POSSAMOS PERCEBER PELOS NOSSOS SENTIDOS.
4 – SINAL EFICAZ – DIZEMOS QUE UM REMÉDIO É EFICAZ QUANDO ELE CURA DE
FATO UMA DOENÇA. FOI FEITO PARA CURAR, E CURA REALMENTE. OS
SACRAMENTOS SÃO EFICAZES DE FATO, ISTO É, ELES REALIZAM A SUA MISSÃO E
A FINALIDADE PARA A QUAL FORAM DESTINADOS. POR MEIO DOS SINAIS
SACRAMENTAIS, A GRAÇA DE DEUS VEM A NÓS, REALMENTE.
5 – POR QUÊ PRECISAMOS DE SACRAMENTOS?
PORQUE PRECISAMOS DE CRISTO! E O CRISTO, DEPOIS DE VOLTAR A SEU PAI,
TORNOU-SE INVISÍVEL PARA NÓS. MAS NÓS PODEMOS CONTINUAR A SENTÍ-LO E A
VÊ-LO ATRAVÉS DESTES SINAIS SENSÍVEIS. SÃO ATRAVÉS DOS SACRAMENTOS QUE
DEUS SE MANIFESTA A NÓS, EMBORA NÃO POSSAMOS VÊ-LO COM NOSSOS OLHOS.
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→ O SACRAMENTO TORNA SENSÍVEL ALGUÉM OU ALGUMA COISA QUE NÃO SE VÊ.
POR EXEMPLO: UMA CARTA TORNA VISÍVEL E PRESENTE ALGUÉM QUE ESTÁ LONGE.
NÃO SE MANDAM CARTAS QUANDO A GENTE ESTÁ PRÓXIMO E VISÍVEL.

JESUS CRISTO É O SACRAMENTO FUNDAMENTAL, POIS ATRAVÉS
HOMEM CONSEGUE VER A DEUS. DEPOIS DE MORRER, RESSUSCITAR E
DEUS, JESUS DEIXOU UMA COMUNIDADE DE APÓSTOLOS E DISCÍPULOS –
CHAMAMOS IGREJA – QUE DEVE CONTINUAR SENDO SINAL SENSÍVEL
PRESENÇA.

DELE, O
SUBIR A
QUE NÓS
DA SUA


A IGREJA É O SEGUNDO GRANDE SACRAMENTO, PORQUE DELA DEVE
TORNAR PRESENTE E VISÍVEL DEUS E JESUS CRISTO.
 Finalidade do Sacramento segundo a Sacrosanctum Concilium, 59:
a) Santificação dos Homens → esta é a vocação original e universal do Ser Humano, ou
seja, o Homem deve expressar sua santidade no mundo;
b) Edificação do Corpo de Cristo → o sacramento, sinais eficazes de graça instituídos
por Jesus na sua Igreja, a edifica, a realiza;
c) Prestar culto a Deus → “é nosso dever e nossa salvação”.
Sacramento é memória → Ele é memória das maravilhas de Deus entre nós e nos faz
participantes do mistério. Por isso, os sacramentos que celebramos depende muito do que
somos, melhor dizendo, a participação do celebrante é fundamental. É dever do sacerdote levar
os fiéis à plena participação da celebração que preside.
Sacramento é mistério → Quando falamos de sacramento, falamos de mistério, que não deve ser
banalizado, que deve ter sua mística, por isso, dispensa aeróbica e outros movimentos mais
para descontração ou animação.
Sacramento é unidade e compromisso → Os sacramentos nos são dados para a unificação. Ele
nos une com Deus e com os homens e nos incute um (ou alguns) compromisso (s). Por isso, o
fulcro do sacramento é o compromisso, principalmente o da caridade. É, pois, pela caridade que
manifestamos a nossa fé, conseqüentemente, edifico a Igreja.
Sacramento alimenta da fé → Os sacramentos não só supõem a fé como a alimenta, exprime-a.
Isto exige de nós uma “certa” dignidade, ou seja, um decoro para participarmos com dignidade
dos sacramentos: por isso são denominados “sacramentos da fé”.
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 Sacramentalidade segundo Puebla 920-923:
→ Sacramentos são gestos de Cristo na Igreja que tem como finalidade a santificação do povo
de Deus. Assim, toda a criação tem a vocação para a santidade.
Quando celebramos os sacramentos, estamos realizando os gestos de Cristo para a santificação
da criatura, ou seja, de toda a criação (não somente o ser humano).
 O grande gesto sacramental da semana santa é o Lava-pés, onde, toda a Igreja realiza a sua
vocação. Neste gesto sacramental, Papa, Cardeais, Bispos, Padres, lavam os pés dos preferidos
de Cristo. Este gesto quer lembrar Cristo que, antes da Eucaristia, institui o sacramento do
serviço, lavando os pés dos seus discípulos: a missão da Igreja.
 Puebla 920 → O homem é um ser sacramental, ou seja, ele é um lugar de encontro com Deus.
Assim, a pessoa humana (lugar de encontro) é sagrada, é um ser, uma criatura de Deus, criada
para manifestar o próprio Deus.
 Gaudium et Spes 22 → O mistério do homem só se torna claro no mistério do Verbo
Encarnado, pois, a encarnação, na verdade, é o encontro do “humano com o divino”
hispostaticamente.
Toda nossa existência deveria se voltar para o mistério da encarnação.
 Toda criação é sacramento de Deus, pois ela o revela. O ser humano exprime-se através de
sinais e símbolos (sacramentos), nos quais buscamos o Criador. É, portanto, dever da Igreja
atualizar os gestos salvíficos (sinais) do próprio Cristo: amando, partilhando. . . E é função do
sacerdote amar o humano e ser humano em todos os detalhes, exceto no pecado.
O grande perigo que o sacerdote pode correr é o de se tornar administrador de “empresa”,
“máquina de distribuir hóstia”, “homem eficiente” e se esquecer de ser sinal de Jesus Cristo, ou
seja, sacramento.

JESUS DEIXOU À IGREJA ALGUNS SINAIS CONCRETOS DE QUE CONTINUA
SEMPRE CONOSCO ATÉ A CONSUMAÇÃO DOS SÉCULOS. ESTES SINAIS SÃO:
BATISMO, CRISMA, EUCARISTIA, RECONCILIAÇÃO, UNÇÃO DOS ENFERMOS, ORDEM
E MATRIMÔNIO.
BATISMO – Sacramento que faz com que o homem se torne discípulo de Cristo e renasça
para a vida de Deus. Mediante a água o homem se purifica do mal e começa a participar da
mesma igreja fundada por Jesus Cristo – Deus se faz presente por meio de um sinal sensível: a
água. Por meio da água nós começamos a participar da vida divina.
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CONFIRMAÇÃO OU CRISMA – é o Sacramento da maturidade cristã, por meio da qual
o homem se torna responsável pela própria fé. O sinal sensível é o óleo , no qual Deus se faz
presente para que o homem tenha a força de defender e proclamar a fé, como verdadeiro
soldado de Jesus Cristo.
 Através deste sacramento, o ungido tem a tríplice missão de Cristo: Profeta,
Sacerdote e Rei;
 Somente o Bispo pode ministrá-lo, ou o Padre, desde que seja delegado a permissão
pelo Bispo;
 Os sinais são: a Palavra de Deus; a imposição das mãos; o óleo do crisma e o Ósculo
Santo (o beijo da paz);
EUCARISTIA – Sacramento pelo qual Deus se faz presente no pão e no vinho, de modo
que se tornem corpo e sangue de Cristo, seu Filho. Mas, antes do pão e do vinho serem dados
como alimento, ou melhor, antes do Corpo e Sangue de Cristo contidos no pão e no vinho,
serem dados como alimento, o mesmo Corpo e Sangue são oferecidos a Deus, como sacrifício
mais excelente que o homem pode fazer. Então, pelo pão e pelo vinho, Cristo se torna presente
na Eucaristia, como sacrifício e ao mesmo tempo, como refeição.
PENITÊNCIA OU RECONCILIAÇÃO – Sacramento que, mediante o perdão concedido
pelo ministro, pela nossa contrição, nos reconcilia com Deus e com os irmãos a quem
ofendemos. Seu sinal sensível é a própria palavra do ministro (padre), pronunciada
preferentemente com as mãos impostas sobre o penitente. Mas podemos dizer que o próprio
ministro (padre/sacerdote) é sinal do amor misericordioso de Deus.
UNÇÃO DOS ENFERMOS – a doença não é um castigo, e Deus quer manifestar a sua
presença na vida e nas dores dos enfermos. Para isso, através do óleo abençoado, solidariza-se e
dá forças para a plena recuperação do sofredor. O sacramento da unção dos enfermos quer ser
garantia da presença de Deus e alívio para o doente. Por esta razão, todos os que são
acometidos de qualquer doença, mesmo que não envolva risco de vida, devem procurar o
ministro. Sua saúde será recuperada, e se tiver pecados, mediante a confissão, estes serão
perdoados.
ORDEM – Jesus Cristo instituiu os apóstolos para que estes continuassem a pregar a sua
doutrina, e fossem sinais de sua presença a todos os demais discípulos. Assim, por meio da
imposição das mãos, são instituídos os sucessores dos apóstolos, os quais continuam a mesma
obra que Cristo já quando do início da Igreja. Deus quer estar presente na pessoa destes
ministros consagrados a Ele, para que, assim como o fez Cristo, o Evangelho continue sendo
anunciado aos homens, e todos se façam discípulos Dele pelo Batismo.
 Os três graus da Ordem: DIACONAL, PRESBITERAL E EPISCOPAL
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MATRIMÔNIO – Quando duas pessoas se unem pelo casamento, não querem
simplesmente manifestar um amor humano. Deus quer estar presente nesta união, e portanto a
consagra. Os noivos vivem, não o próprio amor, mas o amor de Deus neles. Através do
compromisso do amor e da aliança, marido e mulher serão instrumentos de Deus um par o
outro, e depois ambos o serão par os filhos. Neste caso, o amor é dar-se pior completo, seja no
plano espiritual, como no plano físico.
Elaborado por:
Fausto dos Santos Oliveira
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