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Apresentação!
Você sabe o que são os Sacramentos? Qual a diferença en-

tre Sacramentos e Sacramental? Quem instituiu os Sacramentos?
Se não, esta é uma oportunidade de descobrir a importância dos
Sacramentos e se você já os conhece, uma oportunidade de re-
lembrar e aprofundar seus conhecimentos.

Não sou a palavra final, mas tudo que escrevo se baseia em
documentação, livros e palestras de religiosos, inclusive em ví-
deos do YouTube produzidos por religiosos, religiosas, a TV Apa-
recida, TV Canção Nova, TV Século XXI, entre outras.

Esta primeira fase será básica, uma introdução a esse tema
de grande importância para a Igreja e principalmente para os fiéis.
Conhecer o Corpo Místico de Jesus, a Santa Igreja Católica Apos-
tólica Romana. O mais importante, todos os Sacramentos foram
nos apresentados pelo próprio Jesus Cristo e portanto, não é in-
venção ou criação do ser humano! Nos próximos módulos explica-
rei com mais detalhes cada um dos Sacramentos. Bom curso!
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Diferenças entre:

Sacramento e Sacramental
Para entender os Sacramentos é preciso saber diferenciar

entre Sacramentos e Sacramental, vamos lá.

Sacramentos

Os Sacramentos são sete, todos instituídos por Jesus Cristo,
são eles: Batismo, Comunhão e Crisma ou Confirmação, são os
destinados à iniciação cristã. Confissão ou Penitência e Unção
dos Enfermos, são os destinados à cura. Ordem e Matrimônio,
são denominados serviços. Um Sacramento não pode ser dado/
aplicado à distância, tem que ser presencial.

Em todo Sacramento a presença e ação do Espírito Santo é
real, portanto a Santíssima Trindade está presente.

Sacramentais

Os Sacramentais referem-se o crucifixo, medalhas, os obje-
tos usados nas cerimônias, como a Missa, Batizado, procissões
etc. Estes são sinais sagrados que podem ser dados/aplicados à
distância, é o caso de uma bênção dada por um leigo ou leiga,
religiosas, diácono, padre, sacerdote, bispo, cardeal e o Papa.

O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte no Artigo 1,
parágrafo 1667, sobre os Sacramentais:

«A Santa Mãe Igreja instituiu também os sacramentais. Es-
tes são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum
modo os sacramentos, se significam e se obtêm, pela oração da
Igreja, efeitos principalmente de ordem espiritual. Por meio deles,
dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sa-
cramentos e são santificadas as várias circunstâncias da vida»

Os Sacramentais não conferem a mesma graça vinda do Es-
pírito Santo como ocorre nos Sacramentos, estes últimos são da-
dos/aplicados apenas por religiosos, só em ocasiões especiais
um leigo pode fazê-lo, por exemplo, no caso de um desastre natu-
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ral, acidente aéreo, naufrágio etc.

A seguir falarei um pouco sobre cada um dos Sacramentos
da Santa Igreja Católica, a única Igreja que os realiza.

Batismo

É dado nos nos-
sos dias à criança dias
após o nascimento,
tem a função de perdo-
ar o pecado original e
conduzi-la à vida eter-
na. O Sacerdote é o
responsável por reali-
zar a cerimônia e a
água utilizada é aben-
çoada por um bispo.
Estarão presentes os
pais e os padrinhos,
além do sacerdote. To-
dos assumirão uma

responsabilidade de cuidar daquela vida. No caso dos padrinhos
há uma condição especial, na falta dos pais são eles que assumi-
rão a responsabilidade de educar e formar o seu afilhado, mesmo
quando são, por exemplo, criados pelos avós paternos ou mater-
nos. Ele pode ser realizado no interior de uma igreja, em água cor-
rente limpa, em um hospital, creche, casa da criança ou em outros
lugares, após uma Missa Campal, procissão etc.

Comunhão

A Primeira Comunhão é
dada/aplicada por volta dos
sete anos de idade, quando a
criança já tem vontade pró-
pria e pode decidir o seu ca-
minho religioso. Ela irá pela
primeira vez receber o Corpo
de Cristo, ou seja, a Hóstia
Consagrada, mas antes ela
terá que cursar o catecismo,
período preparatório.

Confissão

Qualquer cidadão que
irá receber a Primeira Comu-
nhão terá que se confessar, a
confissão é o Sacramento do
perdão e é ouvido por um pa-
dre/sacerdote, bispo ou o
próprio Papa.

A Confissão é pessoal e
não pode ser divulgada, co-
mentada ou usada como
exemplo. O padre/sacerdote,
bispo ou o Papa tem que
morrer com as informações
recebidas durante a confis-
são de um ou uma fiel. Não
pode e nem deve comentar
com outros religiosos, mes-
mo superiores. Em caso de

confissões que envolvem crime, o
padre/sacerdote, bispo ou o Papa,
não poderão denunciar, servir de
testemunha ou depor revelando
as informações recebidas durante
a confissão. E todo aquele ou
aquela que se confessa é perdoa-
do ou perdoada pelo confessor.

Crisma ou Confirmação

.Um Sacramento importantíssimo, pois ele, como o próprio
nome nos revela, é o Sacramento que confirma tudo que o fiel re-
cebeu até aquele momento. Tem pessoas que acham que Bati-
zando e fazendo a Primeira comunhão já fez tudo, não precisa



Sacramentos - Vivaldo Armelin Júnior - 6 Sacramentos - Vivaldo Armelin Júnior - 7

mais fazer a Crisma. Um verdadeiro engano e falta de orienta-
ção, estas deveriam vir dos pais ou responsáveis, inclusive dos
padrinhos de batizado. A Crisma ou Confirmação é a validação
da fé de todo cristão ou cristã. Os padrinhos, como os do batiza-
do são também responsáveis pela vida que apadrinham.

Matrimônio

É o Sacramento para a
união de um homem e uma mu-
lher e que viverão um pelo ou-
tro, a vida toda, criarão os filhos
e ou filhas juntos com amor e
dedicação. No altar é dada a
palavra de fidelidade, não para
o padre/sacerdote, mas para a
Santíssima Trindade, uma
grande responsabilidade se
está assumindo naquele mo-
mento, pois é uma nova família
formada diante de Deus.

Ordem

Trata-se do Sacramento em
que seres humanos, homens e mu-
lheres assumem a vida religiosa di-
ante de Deus e com o compromisso
de seguir sua fé acima de qualquer
interesse pessoal, material e social.

Todos os religiosos e todas re-
ligiosas passaram ou passam,
quando estão sendo ordenados(as)
pela cerimônia da Ordem, geral-
mente comandada/dirigida por um
bispo, mas poderá ocorrer via um
cardeal, que é um bispo e até pelo
Papa, que também é um bispo. Es-
ses religiosos vão dedicar sua vida
pelo próximo, confissão, evangeli-
zação, conversão etc.

Unção dos Enfermos

Sacramento de cura
espiritual e até física, vai de-
pender, no caso do físico da
vontade de Deus. Não se
trata do encaminhamento
daquela alma aos Céus,
mas sim um ato de cura. An-
tigamente chamada de “Ex-
trema-unção”, que tinha a
mesma função.

Todos Sacramentos da Igreja Católica, o Corpo Místico de
Jesus Cristo, durante as cerimônias, fazem uso de objetos e ele-
mentos sacramentais, desde as orações até os objetos apresen-
tados para a preparação da Comunhão, como os cálices, toalhas,
água, entre outros objetos. O incenso usado antes, durante ou
após uma Missa, Procissão, ou outra cerimônia.

O estudo dos Sacramentos é bem complexo e profundo, por-
que não envolve apenas o conhecimento informar, mas o religio-
so, o que está ligado à fé, à caridade, ao amor à Santíssima Trin-
dade, pois eles estão envoltos em muitos mistérios ainda não nos
revelados por Deus. Por essas razões é importante e necessário
ler livros, periódicos produzidos pela Santa Igreja e não por publi-
cações que só fazem é modificar o entendimento da Verdade de
Deus. Assistir às TV católicas é uma excelente opção, pois não
produzem conteúdos que induzam ao consumo de uma progra-
mação pecaminosa e que visa apenas satisfazer os interesses co-
merciais destas emissoras não religiosas.

Já vi em novelas, filmes, séries, apresentarem os Sacramen-
tos como coisa banais e que devem ser desrespeitados, pois,
para elas, são coisas ultrapassadas, são tabus, portanto desne-
cessários. Tenha fé, pois se os Sacramentos da Santa Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana fossem respeitados, teríamos uma soci-
edade mais humana, mais igualitária, onde a ganância não existi-
ria, a fome, as guerras, os crimes, seriam coisa apenas do que só
deseja o mal, portanto uma grande derrota para este ser indesejá-
vel e egoísta, porque ele só que o poder. Bom curso!
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