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Apresentação!
Neste segundo módulo falarei mais um pouco sobre os Sa-

cramentos e na segunda parte sobre o Batismo. Os Sacramentos
são necessários a todos os seres humanos, infelizmente, muitos,
estão perdidos e se envolvem com outras denominações, seitas
ou até com o mal. Muitos defendem, por exemplo, as armas, as
regras e são batizados, crismados e comungam, alguns até con-
fessam. Para seguir os Sacramentos é preciso ter respeito pela
vida, amor ao próximo, respeito a seu semelhante, entre outras
condições básicas de um verdadeiro cristão, principalmente o ca-
tólico. Nossa Igreja defende a paz, não a guerra, não a violência,
não ao descaso, ignorância. Por defender a paz Ela trabalha em
favor da caridade, solidariedade, em outras palavras, pela digni-
dade de todo ser humano. Quem recebe os Sacramentos ofereci-
dos pela Santa Igreja Católica tem que seguir suas diretrizes, o
amor à vida.

No próximo módulo novas informações. Bom curso!
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Diferenças entre:

Sacramentos
Entendendo

Todos os Sacramentos são o caminho certeiro e verdadeiro
para a salvação e só a Igreja Católica Apostólica Romana os tem
e os realiza como foi orientada pelo próprio Jesus Cristo, pela Tra-
dição Apostólica e o Magistério da Santa Igreja. Por essa razão, é
disponibilizado para todos, cristãos ou não, homens ou mulheres.

Todos os Sacramentos nos nos apresentam e chegam a
cada fiel, pois confirmam os dons e graças oriundos de Deus, ou
melhor, da Santíssima Trindade.

Os Sacramentos estão ligados aos Dez Mandamentos, nos
entregue por Moisés a pedido de Deus, por essa razão, todo
aquele ou aquela que recebe os Sacramentos assume também
respeitar as Leis de Deus, algumas delas estão nos Dez Manda-
mentos. Quem é cristão só recebe, por exemplo, a Comunhão
após a Confissão, ou seja, neste caso o perdão dos pecados.

Se o cristão não respeita os Mandamentos de Deus não terá
valor nenhum Sacramento. É importante entender essa questão,
pois nada está dissociado da realidade de um verdadeiro cristão
ou cristã. Um adulto ao ser batizado tem que “desfazer” de todo
mal ou, se preferir, pecado e não mais os cometê-los, uma vez
que nada adianta ser batizado e continuar na “ilegalidade” diante
de Deus. Os Sacramentos não são um presente ou uma brinca-
deira, são reais e concretos. Por que estou dizendo isso? Uma
vez ouvi de uma pessoa que: —”Os Sacramentos não são reais,
porque a comunhão é dada por uma massa assada e que não
está presente Jesus Cristo. É óbvio que a pessoa não era um cris-
tão católico e não acreditava nem mesmo na Mãe de Jesus.

Sacramentos e Mistério
Os Sacramentos são sinais e meios de comunicação com

Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Muitos Mistérios envolvem
os Sacramentos e que são inexplicáveis por nós seres humanos,
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mas não por Deus

Por sua vez, os Mistérios de Deus são parte da proposta de
salvação feitas por Ele e nos são revelados quando se faz neces-
sário, não por nossa vontade, mas a de Deus.

Uma sugestão de leitura é a publicação da Editora Santuário
com o título: “O que é preciso saber sobre os Sacramentos”, de D.
Antônio Afonso de Miranda - SDN. É uma publicação que explica
com qualidade e de maneira mais simples, por isso, possibilita até
mesmo quem tem dificuldade na leitura de entendê-la, também
não é caro!

Sacramento do Batismo
Entre todos os Sacramentos este é o primeiro recebido pelo

ser humano, sem ele não há como receber os demais exceto em
situações especiais e calamitosas.

Este Sacramento já ocorria antes mesmo de Jesus Cristo
habitar este planeta, vem da religião judaica e João Batista, primo
de Jesus e filho de Zacarias e Isabel, ela prima de Maria, a Mãe
de Jesus Cristo, o fazia no Rio Jordão, quando pregando conver-
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tia e batizava todo aquele ou aquela que o procuravam. João Ba-
tista foi um dos Profetas que anunciaram a vinda do Filho de
Deus. Cresceram juntos e até visitaram Jerusalém, quando crian-
ças, conforme é descrito nos Evangelhos. João Batista teve a
honra de batizar o Filho de Deus, um acontecimento que marcou,
com toda certeza a sua vida.

Para nos aproximarmos mais rapidamente de Deus, a San-
tíssima Trindade, é importante receber os Sacramentos. Como foi
descrito anteriormente, o Batismo é o primeiro e pode ser dado
para todos e todas da infância à idade adulta, ou seja, qualquer
um ou uma que não tenha sido batizado poderá fazê-lo em qual-
quer tempo, existem algumas exigências por parte da Santa Igreja
para aqueles que tem mais de sete anos que é a de assumir a fé.
Os Sacramentos são uma forma de estarmos em comunhão com
a Santíssima Trindade, em outras palavras, com Deus.

Durante o Sacramento do Batizado o fiel, não importa a ida-
de, recebe do Espírito Santo de Deus dois efeitos, o caráter e a
graça santificante. O que significam estas palavras? O caráter é
uma marca recebida na alma do cristão, a primeira, eterna e per-
manente, esta não pode ser retirada por um ser humano.

A graça santificante se refere à graça de poder participar da
vida de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, nosso único
Deus.

Nessas condições o Batismo é o Sacramento do perdão e
que nos leva à união com Cristo, nascido como homem, mas divi-
no, morto, sepultado e ressuscitado. Uma boa explicação está no
catecismo Católico, veja em: § 1113 a § 1116. A seguir uma cita-
ção do Catecismo da Igreja Católica:

“ARTIGO 2: O MISTÉRIO PASCAL NOS SACRAMENTOS
DA IGREJA

1113. Toda a vida litúrgica da Igreja gravita em torno do sa-
crifício eucarístico e dos sacramentos (24). Há na Igreja sete
sacramentos: Batismo, Confirmação ou Crisma, Eucaristia, Pe-
nitência, Unção dos enfermos, Ordem e Matrimônio (25). Nes-
te artigo, trata-se do que é comum aos sete sacramentos da Igre-

ja, do ponto de vista doutrinal; o que lhes é comum sob o aspecto
da celebração será exposto no capítulo II; e o que é próprio de
cada um constituirá o objecto da secção II.

I. Os sacramentos de Cristo

1114. «Aderindo à doutrina da Sagrada Escritura, às tradi-
ções apostólicas [...] e ao sentir unânime dos santos Padres» (26),
nós professamos que «os sacramentos da nova Lei [...] foram to-
dos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo» (27).

1115. As palavras e as ações de Jesus durante a sua vida
oculta e o seu ministério público já eram salvíficas. Antecipavam
o poder do seu mistério pascal. Anunciavam e preparavam o
que Ele ia dar à Igreja quando tudo estivesse cumprido. Os
mistérios da vida de Cristo são os fundamentos do que, de ora em
diante, pelos ministros da sua Igreja, Cristo dispensa nos sacra-
mentos, porque «o que no nosso Salvador era visível, passou
para os seus mistérios» (28).

1116. «Forças que saem» do corpo de Cristo (29), sempre
vivo e vivificante: ações do Espírito Santo que opera no seu corpo
que é a Igreja, os sacramentos são «as obras-primas de Deus»,
na nova e eterna Aliança.”

O Sacramento do Batismo, o mais importante deles, abre o
caminho descrito acima, no Catecismo da Igreja Católica Apostóli-
ca Romana, que é o Batismo, por ser o primeira e o que nos liberta
do pecado original.

Jesus Cristo mostrou aos seus Apóstolos, discípulos e a to-
dos aqueles e aquelas que o seguiam em vida. É isso que você
leu, Jesus era seguido por muitos, homens, mulheres, com seus
filhos e filhas, idosos... O que destaco neste final é que Jesus não
Batizou, mas suas ações já eram um batismo, condição que de-
signou a seus Apóstolos, estes deveriam seguir os exemplos de
João Batista.

Bom curso!
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