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Informações 
Nesta nova edição do Portal VivaJesusBr, agora no volume 02/10, continuamos 

a explicação do que são os Sacramentos, porque eles foram instituídos por Jesus 
Cristo, e não pela Igreja, como afirmam alguns opositores ou mesmo de outras re-
ligiões cristãs, como é descrito nas Escrituras do Novo Testamento. 

Estamos disponibilizando uma biblioteca digital livre e grátis para a leitura, 
apenas, aos visitantes do Portal VivaJesusBr. Na imagem abaixo está representada 
a Santíssima Trindade, com o Pai (Deus), o Filho (Jesus) e o Espírito Santo, repre-
sentado pela pomba. Jesus ao instituir os Sacramentos o fez seguindo as orienta-
ções do Pai, como Ele próprio gostava de afirmar. 

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 

http://www.vivajesusbr.com
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Para entender 
Os Sacramentos, como 

comunicação com Deus e sinal 
importante para a salvação, 
ambos nos ligam ao amor de 
Deus, nosso glorioso Pai e Cria-
dor. Comunicar com Deus se 
dá pela oração, diálogo, mas 
também pelos Sacramentos e 
por meio dos sacramentais. 

As cerimônias sacramen-
tais evocam Deus, portanto, a 
Trindade Una. 

Os Sacramentos apesar de 
serem palpáveis, visíveis e sen-
tidos, são regidos pelo 
"sobrenatural". Tudo envolto 
nos Mistérios de Deus, pois não 
temos explicações humanas 
para os acontecimentos. Tudo 
faz parte dos Mistérios, mas 
aos poucos eles são nos revela-
dos pela Santíssima Trindade. 

Desenho criado, montado e editado pelo autor. Esta é uma re-
presentação da figura de Deus. Uma representação simbólica do 
Pai, pois ninguém O viu, apenas o Filho, Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Informação referente às duas imagens presentes nesta 
página. Do Céu vem a Luz, o saber, o amor, o não à violência, a 
caridade, e principalmente a salvação. 
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O Pai e o Filho estão juntos 
desde a criação, portanto 
ambos são um único Deus, 
não nos esquecendo do Espí-
rito Santo. Essas três Pesso-
as nos guiam e orientam, 
querem a nossa felicidade, 
não neste mundo, mas no do 
Pai, quando viveremos ao 
lado Deles. 

Cada um dos Sacra-
mentos nos apresentados e 
instituídos por Jesus nos 
conduz ao amor da Trindade 
Una, seu afeto, amizade e 
respeito ao ser humano, ho-
mens e mulheres de qual-
quer idade, sexo, raça... 

O sagrado está no ato e 
ação das cerimônias, nos si-
nais, nos sacramentais e to-
dos os elementos santifica-
dos. Condição que nos con-
duzem ao respeito. O respei-
to às Leis de Deus, a cada 
um dos Sacramentos, sacra-
mentais e às ações cerimoni-
ais. Sendo ou vindo de Deus 
é Sagrado, portanto tudo 
que tem a intervenção de 
Deus, tem a participação da 
Santíssima Trindade, então é 
sagrado. Jesus, mesmo vi-
vendo entre nós sempre foi Deus e todos os seus atos e ações são sagrados, são sinais e misté-
rios. O que é preciso entender, os Sacramentos não foram ou são criados por humanos, mais 
especificamente, pelos Apóstolos, Bispos ou Papas. 

Não sendo uma criação humana, não podem ser tratados como mera ação humana, não 
respeitando qualquer elemento que seja parte dele., pois todos os Sacramentos, sacramentais e 
sinais fazem parte da ação e ato da Santíssima Trindade, portanto, santificados. Afinal das con-
tas foi Jesus Cristo, vivo e humano, que os revelou e os instituiu. Os seres humanos, homens e 
mulheres que o seguiram, após a Ressurreição passaram a levar as Palavras aos que estavam 
distantes ou desconheciam Jesus. Essa ação não foi ao acaso, mas preparada por Ele, o que o 
ser humano fez foi organizar e unificar os atos e ações, para que cada um que levasse as men-
sagens divinas, não as fizessem de sua maneira, por essa razão, por mais de trezentos anos a 
Santa Igreja discutiu e organizou as Escrituras Sagradas. Como é bonito poder entender o que 
Deus nos ensinou e ensina, nos revelou e revela. 

O caminho do Céu, ou seja, da salvação e santificação, é Jesus, humano e divino, Pai e Fi-
lho, nosso Sagrado Irmão, pois é o Filho de Deus. 

O Espírito Santo, representado pela pomba, pois foi uma delas que pousou sobre os om-
bros de Jesus logo após o seu batizado, por João Batista, seu primo sanguíneo, e antes da eter-
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na fala do Pai: —"Este é meu Filho amado...". Os Sacramentos são revelações do Pai por meio 
do Filho encarnado. 

O criador não quer perder seus filhos amados, lembre-se que nos deu o livre arbítrio, por 
esse motivo sempre nos acompanha, deu-nos o Anjos da Guarda, entregou seu Filho nas mãos 
de humanos. Com o livre arbítrio nos seres humanos temos a possibilidade de decidir o caminho 
a seguir, mas mesmo que seja feita uma opção que conduza ao mal, Ele nos acompanha e nos 
orienta, por meio dos anjos, do Espírito Santo, de seu Pai terreno, São José e de sua Santíssima 
Mãe, a Virgem Maria. 

Para você entender melhor vamos a um exemplo do dia a dia, os Sacramentos podem ser 
comparados às placas de trânsito, sinais humanos que nos indicam um caminho, controlam a ve-
locidade, alertam, identificam distâncias, ou seja, nos dão segurança nas estradas. Os Sacramen-
tos, sacramentais e sinais, são o caminho nos apresentados pela Santíssima Trindade Una. É a 
proposta de Deus para que tenhamos segurança, saibamos seguir seu caminho, respeitamos os 
limites individuais e coletivos. 

É interessante que entre as demais denominações cristãs, só a Igreja criada por Jesus e 
tendo como pedra fundamental seu discípulo e Apóstolo, São Pedro, os tem. Não por acaso, a 
Santa Igreja, desde os primórdios segue a Sagrada Escritura, seja do Antigo Testamento e do 
Novo Testamento. Não foi 
criada por ser humano, 
que é fraco, mas se acha 
ou se coloca acima de 
Deus, criando caminhos a 
partir de sua interpreta-
ção ou intenção. 

Jesus não criou, mas 
instituiu, os sete Sacra-
mentos, mostrou-nos co-
mo deveriam ser realiza-
dos e quem os deveria 
levar a seus filhos terre-
nos. Repetindo, a Santa 
Igreja, que é o corpo de 
Jesus, portanto de Deus 
Pai e do Espírito Santo, 
segue fielmente suas re-
comendações e ensina-
mentos. A Igreja tem as 
Escrituras, a Santa Tradi-
ção e o Magistério, por-
tanto se sustenta de ma-
neira unificada e única. A 
interpretação das Escritu-
ras não é feita ao acaso 
ou interesse e não apenas 
de uma linha, mas de um 
conjunto de informações.  

Até o próximo volu-
me. Amém! 
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”Meu Jesus, não te deixarei, enquanto não me 
v eres posto num lugar seguro.” 

São Padre Pio de Pietrelcina 

2017 


