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Informações 
Nesta nova publicação do Portal VivaJesusBr o tema são os Sacramentos da 

Igreja Católica Apostólica Romana. Sempre de maneira a não ficar cansativo e de-
sinteressante, por essa razão adotamos o modelo de publicações em partes, no 
formato A5, num total de seis páginas internas. 

Numa primeira eta-
pa serão explicados ca-
da um dos sete Sacra-
mentos, sua origem na 
Sagrada Escritura, Novo 
Testamento. Para com-
pletar, incluiremos uma 
bibliografia mais com-
pleta e complexa sobre 
este tema. Nossa inten-
são, como sempre, é 
dar um cutucão, o pon-
ta pé inicial, motivar a 
pesquisa e a leitura. 

Boa leitura! 

Todos os direitos reservados! É proibido imprimir, copiar, distribuir (mesmo a tulo de gratuidade), 
encartar, reproduzir (por qualquer meio mecânico, eletrônico, filme, digital e vídeo), sem a devida autori-
zação fornecida por escrito pelo proprietário do Portal VivaJesusBr.com. Todas as imagens (desenhos, 
pinturas, ilustrações, fotografias, vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin Júnior que é o deten-
tor dos direitos autorais.  

www.vivajesusbr.com 

São Paulo - SP - Brasil 

Obra na Capela São José, Basílica Nacional de Aparecida - SP. 

http://www.vivajesusbr.com
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Para entender 
Os Sacramentos são si-

nais, portanto, um meio de co-
municação com a Trindade 
Una. Lembre-se a Trindade é o 
nosso único Deus, formado pe-
lo Pai, pelo Filho e pelo Espírito 
Santo. 

Cada um dos Sacramentos 
tem um propósito e uma fun-
ção, não determinados pela 
Santa Igreja, mas por quem os 
instituiu, Nosso Senhor Jesus 
Cristo quando viveu entre nós 
humanos. 

Quais são então os Sacra-
mentos? São sete, veja-os em 
ordem alfabética: 

Batismo, Confirmação ou 
Crisma, Eucaristia, Matrimônio, 
Ordem, Penitência e Unção dos 
Enfermos (antiga Extrema-
unção). Cada um será analisa-
do em outro volume, porque 
agora o objetivo é entender o 
são os Sacramentos e suas re-
lações com os Mistérios de 
Deus na Trindade. 

Os Sacramentos são parte 
dos Mistérios de Deus e que 
nos foram revelados por Jesus 
Cristo, mas nem tudo podemos 
entender e explicar. É incrível, 
mas verdadeiro, Deus tem seus 
mistérios, mas Ele nos revelam 
aos poucos, nos Sacramentos 
os Mistérios são muitos, porém 
ele é concreto e visível. Como a 
Encarnação, Ressurreição e a 
Redenção, Mistérios que não 
tem explicação, mas que são 
fundamentais para a nossa fé, 
como os Mistérios presentes 
nos Sacramentos. Vejam o que 
dizDom Antônio Afonso de Mi-
randa, SND - em seu livro "O 
que é preciso saber sobre os 
Sacramentos": 

"...todo sinal sensível que 
leva à comunicação com Deus 

Imagem de N. Sra. Aparecida, Capela de São José, Basílica Na-
cional de Aparecida - SP. 
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invisível é Sacramento." 
Portanto, como foi instituí-

do por Jesus Cristo eles tem 
por objetivo a salvação de todo 
ser humano. 

Para entender os Sacra-
mentos é preciso entender os 
Mistérios de Deus. Eles não são 
explicáveis humanamente fa-
lando até que Ele nos revele. 
Vejamos alguns exemplos dos 
mistérios de Deus na Trindade 
Una: 

1. Quem é Deus e que for-
ma tem? Sabemos que é um 
espírito, mas como é um espíri-
to. 

2. A Encarnação. Como ela ocorrei? Como o Espírito Santo levou a vida ao ventre de Maria? 
Respostas, não temos. 

3. A trindade Una. Como três pessoas são uma só? Ou seja, um único Deus como seres es-
pirituais. 

4. A Ressurreição. Como ela ocorreu? Não sabemos, apenas sabemos que ocorreu. 



Sacramentos—Amor da San ssima Trindade • 2017 •      5                              

 

5. As Graças e Milagres. Outras duas condições inexplicáveis. Como ocorrem? 
Os Mistérios de Deus nos conduzem à fé na Trindade Una, nas coisas de Deus e em seu 

"Mundo". 
Os Sacramentos possibilitam e confirmam as Graças de Deus  a nós entregues. 
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”Meu Jesus, não te deixarei, enquanto não me 
v eres posto num lugar seguro.” 

São Padre Pio de Pietrelcina 

2017 


