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Para apresentar pneumatologia dos sacramentos será necessário 

apoiar-se em alguns documentos conciliares que dizem respeito 

especificamente a este tema, que no decorrer de nosso estudo serão citados. 

Um dos documentos do Concílio que nos ajuda nesta reflexão é o Catecismo 

da Igreja Católica onde afirma que os sacramentos são vias de santidade, 

garantida pelo próprio Espírito. “A Igreja afirma que para os crentes os 

sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. A "graça 

sacramental" é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e peculiar a 

cada sacramento. O Espírito cura e transforma os que o recebem, 

conformando-os com o Filho de Deus. O fruto da vida sacramental é que 

o Espírito de adoção deifica os fiéis unindo-os vitalmente ao Filho único, 

o Salvador” (CaIC 1129). No Sacramento do Batismo, a constituição 

Dogmática Lumen Gentium ao se referir ao exercício do sacerdócio comum nos 

sacramentos expõe: “Deste consórcio [matrimônio] procede a família, onde 

nascem os novos cidadãos da sociedade humana, que pela graça do 

Espírito Santo se tornam filhos de Deus pelo batismo, para que o Povo de 

Deus se perpetue” (LG, 11).  

AGUA DO BATISMO  

• O Sacerdote abençoa a água dizendo, Senhor nosso Deus: Pelo vosso 

poder invisível, realizais maravilhas nos vossos sacramentos. Ao longo 

dos tempos preparastes a água para manifestar a graça do Batismo. 

Logo no princípio do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas, 

prefigurando o seu poder de santificar e purificar. Por Isto nos vos 

suplicamos, que abençoeis esta água sinal de vossa Graça. Por Cristo 

nosso Senhor 

• Invoca o Espírito Santo sobre a água, para que ela ganha a força a 

eficácia para transformar o ser humano pecador redimido em filho e filha 

de Deus.  



• A agua do Batismo não é uma água qualquer, mas a água sobre a qual 

é invocado o Espírito que «dá a vida». 

UNÇÃO PÓS-BATISMAL 

Pós-batismal – unção com o óleo do crisma, significa que as crianças pelo 

batismo se tornam Sacerdotes (consagram suas vidas a Deus), Profetas 

(anunciadores do Evangelho) e Reis (herdeiros do Reino dos céus). 

SACRAMENTO DA EUCARISTIA  

Na Eucaristia bem como no Batismo vem sobre os fiéis o Espírito de Cristo, 

porque neste momento eles entram numa real comunhão com o Espírito Santo. 

Através desses meios – que age ex opere operato, isto é, por si mesmo, por 

virtude própria – apropriamo-nos realmente do Espírito. No Decreto 

Presbyterorum Ordinis ao falar sobre as tarefas dos presbíteros nos 

sacramentos e em particular na Eucaristia, ressalta: “Pois a Santíssima 

Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio 

Cristo, nossa Páscoa e pão vivo, dando vida aos homens, através de sua 

Carne vivificante pelo Espírito Santo”(PO 5). 

SANTO AGOSTINHO 

• O Espírito Santo vivifica os comungantes. Eles não devem receber 

apenas o sacramento, e sim comer e beber ate ter parte no Espírito, 

pela fé viva em Cristo.  

SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO 

 Em toda a história da Igreja, o Sacramento da Confirmação possui sua 

dimensão central no Espírito Santo. O selo é um símbolo próximo do da unção. 

Com efeito, foi a Cristo que «Deus marcou com o seu selo» (Jo 6, 27) e é n'Ele 

que o Pai nos marca também com o seu selo. Porque indica o efeito indelével 

da unção do Espírito Santo nos sacramentos do Batismo, da Confirmação e da 

Ordem, a imagem do selo foi utilizada em certas tradições teológicas para 

exprimir o «carácter» indelével, impresso por estes três sacramentos, que não 

podem ser repetidos. (CaIC 698) 

SACRAMENTO DA PENITÊNCIA 

• Soprando sobre eles: Recebei o Espírito Santo…como se dissesse: 

Recebei um poder divino. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-



lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos”  

(Jo 21, 21-23). 

UNÇÃO DOS ENFERMOS 

Benção de óleo dos enfermos 

Enviai do céu o Espírito Santo Consolador sobre este óleo que Vos dignastes 

produzir da árvore para refazer as forças do corpo humano. Com a vossa ✠ 

bênção, sirva a quantos forem com ele ungidos de auxílio do corpo, da alma e 

do espírito, para alívio de todas as dores, fraquezas e doenças. Seja para nós, 

Senhor, por vossa bênção, óleo santo, em nome de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Amém 

MATRIMÔNIO 

No matrimônio a constituição Pastoral Gaudium et Spes nº48 destaca que, é 

pela força do Espírito de Cristo que o exercício dessa vocação, e da vida 

familiar são realizados. A fidelidade de Cristo conduz pela força do Espírito 

Santo cada família a assumir e perseverar na sua missão.  

SACRAMENTO DA ORDEM 

Em relação ao Sacramento da Ordem a Constituição Dogmática Lumen 

Gentium aponta que neste caso existe “a efusão especial do Espírito Santo”. 

“Pela imposição das mãos e pelas palavras da consagração, é conferida a 

graça do Espírito Santo e impresso o caráter sagrado” (LG 21). Mas, 

especial é o que traz o Decreto Presbyterorum Ordinis: “Entre as virtudes que 

mais se reclamam para o ministério dos presbíteros, merece menção 

aquela disponibilidade interior, que os leva a não procurar a própria 

vontade, mas d’Aquele que os enviou. Pois a obra divina para a qual 

foram assumidos pelo Espírito Santo, transcende todas as forças 

humanas e a sabedoria dos homens, pois “Deus escolheu o que há de 

fraco no mundo para confundir as forças” (1Cor 1,27). Consciente da 

própria fraqueza trabalha o verdadeiro servo de Cristo na humildade, 

examinando para ver o que agrada a Deus; e, como que preso ao Espírito, 

se deixa conduzir em tudo pela vontade d’Aquele que quer sejam salvos 

todos os homens (PO 15). Imposição das mãos e Oração consacratória: é 

a transmissão do Espírito Santo, do poder sacerdotal. Sinal da benção, 

com oração consacratória o bispo invoca o Espírito Santo e pede as 

Graças de Deus.  



YVES CONGAR, (O RIO DA VIDA CORRE NO ORIENTE E NO OCIDENTE) 

De forma constante, a eficácia da graça dos sacramentos foi atribuída à 

eficácia do Espirito Santo 

O Espírito Santo, que Cristo-cabeça derrama sobre os seus membros, constrói, 

anima e santifica a Igreja. Ela é o sacramento da comunhão da Santíssima 

Trindade com os homens. (CaIC 747) 
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