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

mentos no Catecismo da Santa Igreja Católica e a explicação do
Sacramento Ordem.

O Catecismo da Igreja Católica não é uma nova Bíblia, nun-
ca foi ou teve a intensão de ser, ele é um documento para a pes-
quisa sobre as Escrituras Sagradas, as Leis de Deus, da Santa
Igreja e sempre baseado nas duas Bíblias (Antigo e Novo Testa-
mentos), na Tradição Apostólica e no Magistério da Santa Igreja,
portanto, nada é uma invenção ou retenção ousada dos religiosos
que fazem parte da Igreja. Por isso, ter o Catecismo da Igreja Ca-
tólica é tão importante, é uma maneira didática e pedagógica de
ensinar, orientar e instruir para a fé.

Tenha certeza de sua fé, oriente-se para não ser influenciado
por pessoas que não amam a Santíssima Trindade e deturpam as
interpretações em benefício de coisas escusas. Bom curso!
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Os Sacramentos
O Catecismo da Igreja Católica é um documento completo e

voltado ao fortalecimento da fé, sabendo que, é de suma impor-
tância, Deus é infinitamente perfeito e Bem-aventurado em si
mesmo. Quando fala-se em Deus é preciso entender que Deus é
formado por três Pessoas independentes, mas um só Deus, que
é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo em um só Deus.

Em Mateus 28,19-20 orienta seus Apóstolos para partirem
em missão evangelizadora e anunciarem ao mundo a Palavra e
que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizassem os
convertidos.

Ninguém foi forçado a conversão, sendo a Palavra a fonte de
conversão. Nenhum Apóstolo ou discípulo uso de algum tipo de
arma para converter e batizar. Deus nos ama, por essa razão nos
deu o livre arbítrio, condição que por ele é respeitada e não obri-
gando ninguém à conversão. O importante é que todos os cristãos
são convidados à evangelização e anunciando a fé.

A parte I do Catecismo destaca a Profissão de fé e a parte II,
o destaque são os Sete Sacramentos.

“Eu Creio” - “Nós Cremos”, nós cristãos professamos nossa
fé com uma destas duas palavras, individual ou coletivamente,
que Deus é único, Onipotente, Onisciente e eterno e que, todos os
Sacramentos, são verdadeiros e parte de nossa fé.

Os Sacramentos são parte da Aliança entre Deus e o ser hu-
mano, portanto, a Tradição Apostólica é parte da Aliança, não no
sentido direto, mas no evangelizador, pois sabemos que os Após-
tolos receberam e transmitiram a Palavra recebidas diretamente
de Jesus, mas também via o Espírito Santo, bem como aqueles
que escreveram e organizaram as Sagradas Escrituras, Antigo e
Novo Testamentos. Por fim, o Magistério da Santa Igreja, que tem
por missão interpretar as Sagradas Escrituras, porém, em ne-
nhum momento o Magistério está acima da Palavra de Deus, con-
dição que impede a opinião particular ou que vise interesses pes-
soais ou de um grupo.
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As Sagradas Escrituras não são a palavra final e única para
a Santa Igreja, como já foi dito anteriormente a Igreja tem três pi-
lares estruturais, As Escrituras (Bíblias), a Tradição Apostólica e o
Magistério da Igreja, Portanto, a interpretação das Escrituras de-
pendem também das Sagradas Tradições Apostólicas. Com toda
certeza e verdade, as Bíblias são inspiradas pelo Espírito Santo,
quando escritas, bem como na interpretação pelo Magistério da
Santa Igreja.

A leitura das Sagradas Escrituras deve ser um ideal seguido
por todo cristão católico, mas com um acompanhamento para sua
interpretação, por exemplo, o Catecismo da Santa Igreja Católica,
também outras publicações de religiosos, religiosas, leigos e lei-
gas, mas também, seguir as orientações de religiosos e religiosas,
os Sermões etc. Cuidado com trabalhos escritos, em vídeo e em
áudio não baseados nos três pelares de sustentação da Santa
Igreja,
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Ordem
O Sacramento da Ordem, bem como o do Matrimônio, são

denominados sacramentos de serviço, o da Ordem é destinado à
formação de religiosos e religiosas, já o matrimônio, para a for-
mação de uma família, são serviços voltados a evangelização,
conversão e manutenção da fé. Trata-se do Sacramento confia-
do por Jesus Cristo a seus Apóstolos e posteriormente, aos que
sucederam a estes.

A Ordem é um Sacramento que nos revela um compromis-
so muito sério e importante, pois é dele que se garante a conti-
nuidade da fé, do amor a Deus, à Sagrada Família, Santos e
Santas, Anjos, Arcanjos, Querubins e Anjos da Guarda. Todo
aquele ou toda aquela que assume-se a serviço de Deus e a Sua
Santíssima Igreja Católica faz algumas profissões de fé e dedica-

ção, como o de pobreza, caridade, amor ao próximo, dedicação
aos perdidos e aos necessitados, enfermos, acidentados, vítimas
da violência...

Os religiosos e as religiosas são os mediadores entre Deus,
Jesus Cristo e o Espírito Santo e elo de ligação entre o fiel e o
Celestial. Um sacerdote, uma freira, por exemplo, estão a serviço
do povo de Deus e à sua formação, sem nada cobrar. Todos reli-
giosos passam por uma formação em escolas e conventos, onde
recebem toda a formação necessária para a sua formação e pro-
fissão de fé e nenhum religiosos é nomeado Cardeal ou posteri-
ormente Papa sem que receba o Sacramento da Ordem. Por si-
nal, todos eles tem que ter recebido todos as Sacramentos ante-
riores, do batismo à Comunhão. Até o próximo e último módulo.
Bom curso!
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