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Apresentação!
Neste terceiro módulo falarei mais um pouco sobre os Sacra-

mentos e na segunda parte sobre o a Primeira Comunhão, para
que você possa aprofundar nesse estudo indico o livro “Os Sete
Sacramentos - À Luz do Catecismo da Igreja Católica e do Código
de Direito Canônico”, de autoria do Prof. Felipe Aquino, da Editora
Cléofas, Lorena, SP. Também o Catecismo da Igreja Católica, ou-
tra publicação de alto nível de i9nbformação e que nos explica
como a Igreja considera cada um dos Sacramentos e, ainda, ou-
tros temas são abordados.

Nenhum dos Sacramentos vem do ser humano comum, to-
dos vem de Jesus Cristo e dos relatos constantes na Bíblia, lem-
brando que eles estão “ligados” ao Antigo Testamento e um dos
registros desta Bíblia nos apresentam os Dez Mandamentos, sem
que eles sejam seguidos, não será possível receber nenhum dos
Sacramentos. No próximo módulo módulo novas informações e
sugestões de leitura. Bom curso!
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Primeira Comunhão
Os católicos acreditam em Deus, em suas ações que nos

conduzem à salvação e a Seu reino, em Nosso Senhor Jesus
Cristo, o Sagrado Filho de Deus, no Espírito Santo, na Sagrada
Família, respeitando a todos, nos agraciados e abençoados san-
tos e santas, nos anjos que servem a Deus. Por que de toda essa
fala? Quando tentamos entender o papel dos Sacramentos na
vida cotidiana do fiel fica um tanto complicado, porque é muito co-
mum não os conseguir-se associar à graça recebida que é a nos-
sa vida.

Cada Sacramento tem uma função em nossa vida de cristão,
e todos estão unidos em torno de uma única vontade, a de Deus
para que sejamos salvos e possamos viver a vida eterna a Seu
lado. Como disse na abertura os Dez Mandamentos de Deus, en-
tregues a Moisés, são a Lei e você notará que cada uma das Leis
tem uma forte relação com os Sacramentos, veja-os abaixo e tire
suas conclusões:

1º - Amar a Deus sobre todas as coisas.
2º - Não tomar o Santo Nome de Deus em vão.
3º - Guardar domingos e festas de guarda.
4º - Honrar pai e mãe.
5º - Não matar.
6º - Não pecar contra a Castidade.
7º - Não furtar.
8º - Não levantar falsos testemunhos.
9º - Não desejar a mulher do próximo.
10º- Não cobiçar as coisas alheias.

Leia-os com atenção e faça em seguida a comparação com
cada um dos Sacramentos, vejam que existem ligações entre
cada Mandamento e cada um dos Sacramentos , mas não se es-
queça, ambos vem de Deus. Veja os sete Sacramentos:

1º - Batismo - 2º Confissão - 3º Primeira Comunhão. 4º Cris-
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ma. - 5º Matrimônio. - 6º Ordem e, 7º Unção dos Enfermos.

Bem como existe uma relação com cada um dos cinco Man-
damentos da Santa Igreja Católica, que são eles:

1º - Participar da Missa inteira aos domingos, de outras fes-
tas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho.

2º - Confessar-se ao menos uma vez por ano.

3º - Receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Pás-
coa da ressurreição.

4º - Jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa
Mãe Igreja.

5º - Ajudar a Igreja em suas necessidades.

O verdadeiro cristão os seguem e desta maneira podem en-
tender os Sacramentos.

Primeira Comunhão
Só é possível a Primeira Comunhão se o fiel já tiver sido ba-

tizado, caso não o seja, será necessário receber o Sacramento do
Batismo, não importa com que idade esteja o interessado ou inte-
ressada. Quando adultos, no caso de união não reconhecida pela
Igreja, quando um homem e uma mulher passam a morar juntos
sem o Matrimônio celebrado pela Igreja, estes terão que se afas-
tar, receber o batismo, a Primeira Comunhão e a Crisma, então
realizarem o Sacramento do Matrimônio.

A Primeira Comunhão poderá ser feita em qualquer idade,
por exemplo, de um ou uma convertida, também, aquelas pesso-
as que estão em estado crítico de saúde, ou seja, à beira da mor-
te, poderão receber a Primeira Comunhão ministrada por um sa-
cerdote e, em caso de cura, seguir os trâmites e regras para a sua
confirmação.
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Tudo na Igreja está ligada às três colunas que a sustentam,
que são: a Sagrada Tradição Apostólica, as Bíblias e o Sagrado
Magistério, por isso, cada Sacramento segue essa estrutura.

A Comunhão é o Corpo de Cristo oferecido e ministrado a
cada um dos fiéis pelo sacerdote, bispo ou pelo Papa, que é o
representante de Cristo naquele momento, por sua vez, os bispos
são os sucessores dos Apóstolos e o Papa sucessor de São Pe-
dro, porém todos em Jesus Cristo e na Santíssima Trindade da
qual Jesus é parte e nosso único Deus.

O pão é fabricado por irmãs a base de farinha e prensados
na forma das hóstias, porém são mera massa, nada de especial,
porém, após a Consagração este pão por Transubstanciação, que
significa, “trans” = além, em latim - “substantia” (substância), em
outras palavras, é a transformação do pão e do vinho no Corpo e
Sangue de Jesus Cristo.

Como ocorre? Um mistério de Deus ainda não nos revelado
e nem mesmo sabemos se o será. Quando a parte material da
Hóstia e do Vinho são por nós ingeridos ou engolidos, já não são
mais o Corpo e o Sangue de Jesus, pois este agora está em nós,
na nossa alma e coração, ou seja, fazem parte de nossos espíri-
tos. Por isso, o padre, sacerdote, bispo ou o Papa dizem que re-
cebemos o Corpo de Cristo e não o consumimos. Também que a
Hóstia é um alimento para o Espírito, consequentemente para o
corpo, mas não como matéria.

A Comunhão é administrada pelo sacerdote, por um diácono
ou ministro que tenha recebido autorização do Bispo, porém os
ministros e diáconos não poderão realizar a Consagração das
Hóstias Sagradas.

É importante destacar que a maioria das Igrejas denomina-
das cristãs não possuem estes Sacramentos, geralmente o Sa-
cramento do Batismo e da Unção dos Enfermos, que para eles
recebe o nome de bênção.

Para receber a Santa Comunhão é muito importante a Con-
fissão antes de recebê-la, pois receberemos o Corpo de Jesus
Cristo perdoados de nossos pecados.

Com a pandemia, a Comunhão e Confissão foram prejudica-
das, bem como as cerimônias e Missas, mas tão logo ela desapa-
reça ou seja amenizada pela vacinação é muito importante que o
fiel vá a uma igreja e se confesse, assista a uma Missa e receba
o Corpo Imaculado de Jesus Cristo pela Hóstia Sagrada. Até o
próximo módulo. Bom curso!
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