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Informações

Nesta matéria o destaque será o Sacramento da Ordem, como os demais sa-
cramentos este tem sua importância e está ligado à vida religiosa.

Para entender. 

Não é fácil entender as funções e o papel de um sacerdote, por isso que eles devem ser 
bem preparados, nessa preparação estão também as irmãs, mulheres que se entregaram a Deus 
as suas vidas.

O sacerdote é o único mediador entre Deus e o ser humano leigo, Jesus, no Céu, é também 
um mediador, mas espiritual, por isso, todo sacerdote deve e precisa saber como orientar e con-
duzir o rebanho de Deus, na Santíssima Trindade. O sacrifício de Jesus é único, nenhum sacerdo-
te ou leigo pode repeti-lo, mesmo quando martirizado.

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, pin-
turas, ilustrações, fotografias, vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin Júnior que é o detentor 
dos direitos autorais. 
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Para entender. 

Como Jesus Cristo é o único Filho de Deus, seu sacrifício está presente no sacrifício Eu-
carístico da Santa Igreja.

Com base nessas verdades, podemos ter a certeza de que Jesus é o único e verdadeiro 
sacerdote no Céu e na terra, mas tem como seus representantes terrenos os sacerdotes. Os hu-
manos são mi-
nistros. Essa 
conclusão vem 
de um Santo 
muito especial, 
São Tomás de 
Aquino, Dr. da 
Igreja, que 
sendo sacerdo-
te sabia que 
era apenas um 
representante 
do verdadeiro 
Sacerdote, que 
é Jesus.

A 
Santa Igreja, 
por meio de 
seu Magistério, 
nos ensina que 
o sacerdote 
ordenado age 
na pessoa de 
Cristo Cabeça, 
ou seja, é o 
representante 
de Cristo na terra. O sacerdote faz o papel e representa Cristo, pois foi ordenado seguindo as 
próprias orientações de Nosso Senhor Jesus Cristo quando encarnado.

Muitos santos e santas, inclusive os Doutores da Igreja, incluindo os leigos, confirmam 
esse Dom recebido pelo sacerdote após a sua ordenação. Não só os santos e santas religiosos 
que nos ensinam o caminho da salvação, mas também os leigos que se entregaram à sua fé, a fé 
em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, valorizando o pai terreno de Jesus, São José, bem co-
mo sua mãe, Santa Maria.

Mas como um pecador pode agir e representar Jesus Cristo? Todos nós somos pecado-
res, sejam homens ou mulheres. Todos nós erramos e pecamos, os sacerdotes não são diferen-
tes, eles como nós, erram e até se confessam, inclusive o papa, para receber o perdão de Deus. 
Na ordenação são purificados, mas são passíveis do erro e do pecado, porém estão aptos para 
pregar, absolver, converter e perdoar. Eles falam em nome de Jesus, autorizado pelo próprio 
quando encarnado. Por fim, quando está celebrando um dos Sacramentos, mesmo em pecado, 
nada os impedem de agir em favor de um ou mais fiéis, seres humanos e mortais. Jesus age ple-
namente naquele momento em conjunto com o Pai e o Espírito Santo.

Para maior aprofundamento é importante ler o Catecismo da Igreja Católica, um docu-
mento reorganizado pelo Papa João Paulo II, hoje Santo, que nos orienta sobre as Escrituras, o 
papel da Igreja como Corpo de Cristo, a Tradição Apostólica e o Magistério. Amém!

O Sacramento da Ordem, foi seguido com dedicação pela Santa Paulina, 
uma santa radicada no Brasil de origem italiana, beatificada e canonizada pelo 
então Papa João Paulo II, hoje santo da Igreja. Não só ela, mas todos aqueles e 
aquelas que foram considerados santos e santas pela Igreja Católica Apostólica 
Romana.
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”Meu Jesus, não te deixarei, enquanto não me 
�veres posto num lugar seguro.”

São Padre Pio de Pietrelcina

2018


