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I SACRAMENTOS DA INICIAÇÃO CRISTÃ 

Batismo – Crisma – Eucaristia 

RITO DO SACRAMENTO BATISMO 

Começa com o sinal da cruz, significa que a criatura que vai ser batizada ela é 

marcada por Cristo. Ela vai ser redimida purificada na sua vida pelos méritos 

pela paixão de Jesus Cristo na cruz. No 2º momento é lida a palavra de Deus 

onde ela nos ilumina e nos direciona os nossos caminhos a serem seguidos. O 

3ª momento se da com o exorcismo do batismo: por quê? Porque por maio do 

batismo somos liberados do demônio e de suas ciladas, aonde vem às 

renuncias e ai estamos preparados para fazer a nossa profissão de fé. Cremos 

em Jesus cristo, cremos na Igreja. E assim professamos o creio. No 4º 

momento usa-se o óleo dos catecúmenos: que significa exatamente esta cura, 

o azeite era exatamente usado para curar as feridas. Por isso unge a criança 

com o óleo dos catecúmenos. Depois disso passa-se ao rito essencial no qual 

por meio da efusão batiza a criança em nome do pai do filho e do Esp. Santo, 

completando assim o 5º momento do batismo. Em seguida unge o batizando 

com o óleo do crisma: que significa o Esp. Santo em nossas vida. Somos 

ungidos para sermos sacerdotes profetas e reis. Por fim o Pai Nosso: agora 

sim podemos recitar com toda a força o pai nosso porque somos filhos de 

Deus. Existem também outros elementos externos que nos transmitem tantas 

coisas no sacramento do batismo, como a veste branca que significa a 

purificação na sua alma agora a sua alma esta branca como aquela veste. A 

vela que a faz luz do mundo. E na conclusão se dá a benção solene, onde 

recebemos a benção de Deus que nos acompanha em todos os dias em nossa 

vida.  

 

 



É LICITO BATIZAR QUANDO AINDA CRIANÇA? OU DEVERIA ESPERAR 

QUANDO ADULTO? 

Usamos do documento elaborado em 1980: ação pastoral para responder a 

esta pergunta. Porque a Igreja católica convida a batizar seus fieis desde 

pequeninos? São quatro argumentos que a Igreja cita neste documento, para 

responder a esta pergunta.  

1º CAPAZ DE DEUS: É bem verdade que a criança não pode responder por si 

só. Porem a criança é sempre capaz de Deus. Todos nós temos escritos em 

nossos corações este desejo de Deus. Todos nós temos o desejo do 

sobrenatural. Portanto faz parte da nossa natureza não é preciso que a pessoa 

precisa crescer, estudar, entender sobre alguma coisa para ter o desejo do 

sobrenatural, isso já está escrito em nosso coração. 

2º CAUSA FIDEI (causa para a fé). O que acontece por meio do batismo é uma 

graça especial em cada um de nós. É como se fosse um motor de arranque, 

onde nos traz o desejo de viver e aprofundar mais a nossa fé.  

3º NÃO VAI CONTRA A LIBERDADE DA CRIANÇA: batizar de pequenos. Isso 

muitas vezes é argumento que é jogado contra dos católicos. Mas não é assim, 

nós não estamos fazendo um ato contra a liberdade da criança, tudo contrario 

se nós não estaríamos batizando estaríamos privando de um bem enorme, de 

uma graça espiritual que não podemos imaginar. 

4º GARANTIR A FORMAÇAO. A Igreja deve garantir a educação cristã na fé. A 

família deve ajudar a germinar está semente que foi lançada pelo batismo. Se a 

vida natural é sugada no leite materno, a vida da graça é também leite materno 

da Mãe-Igreja. Ao qual a criança tem direito.  

EFEITOS DO BATISMO 

Ensina o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, em seu n. 263, que “o 

Batismo perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais e as penas 

devidas ao pecado; faz participar na vida divina trinitária mediante a graça 

santificante, a graça da justificação que incorpora em Cristo e na Igreja; faz 

participar no sacerdócio de Cristo e constitui o fundamento da comunhão entre 



todos os cristãos; confere as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo. O 

batizado pertence para sempre a Cristo: com efeito, é assinalado com o selo 

indelével de Cristo (caráter)”. 

SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO 

A cerimonia da crisma sempre começa com uma oração invocando o Espírito 

Santo. Em seguida com a leitura do A.T e do N.T.  

No momento do rito a parte principal é quando, o Bispo impõe as mãos sobre 

todos os que vão ser confirmados, ou seja, crismando, reza: ó Deus que pela 

agua e pelo Esp Santo fizestes renascer estes vossos servos, enviai-lhe o Esp 

Santo; dai-lhe Senhor o Espirito de sabedoria, e inteligência, o Espírito de 

conselho e fortaleza, o espirito de ciência e piedade e o espirito do vosso 

temor.  este gesto tem grande importância, se formos ler atos dos apóstolos, e 

as cartas de São Paulo e os demais apóstolos, sempre que iam consagrar 

invocar os dons do Esp Santo sempre impuam  as mãos, nós também sempre 

que seremos confirmados crismados o Bispo impõe as mãos. Somos selados 

pelo Esp Santo com o óleo do crisma onde o Bispo fala: receba por este sinal o 

selo do Espirito Santo o dom de Deus. Da celebração ressalta que o efeito do 

sacramento da Confirmação é a efusão plena do Espírito Santo, como foi 

outorgado outrora aos apóstolos no dia de Pentecostes. Dá-nos uma força 

especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela 

ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o 

nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. 

SACRAMENTO DA EUCARISTIA 

O rei dos sacramentos, vamos a diferença entre a Eucaristia e os outros 

sacramentos. Nos outros sacramentos dá-se um encontro com Jesus Cristo 

mediante uma palavra onipotente, um gesto divinizante. É Cristo que batiza, 

confirma, obsolve, une, ordena, pelo ministro da Igreja. Mas Ele não está 

pessoalmente na agua, no óleo etc. apenas se serve da Água, do óleo etc. 

Mas na Eucaristia, Cristo está presente real, pessoal e corporalmente e não 

apenas por sua influencia espiritual. A presença de Jesus na hóstia 

consagrada, na Eucaristia, não é um símbolo, uma representação, como a 



bandeira simboliza e representa a Pátria. É presença real de Jesus Cristo! Na 

Eucaristia a presença de Jesus não acontece só através de sinais e do 

ministro. Ele está de modo diferente: tem uma presença real, pessoal 

substancial em corpo e sangue, alma e divindade. Portanto a substancia do 

pão e do vinho converte-se na substancia, na realidade do corpo e do sangue 

de Cristo. Só permanecem do pão e do vinho, os elementos físico-quimicos, 

isto é, o que chamamos de aparências, o que é sensível, visível, as espécies, 

ou seja: tamanho, cor, cheiro e sabor.  

EUCARISTIA: AMOR EM TRÊS DIMENSÕES 

A Eucaristia é vista como sacrifício da Missa como alimento/comunhão e como 

sacramento da presença amiga no Sacrário. 

II SACRAMENTO DO SERVIÇO: Ordem – Matrimônio  

Na santa ceia os apóstolos tornam-se sacerdotes! 

Está claro no Evangelho que Jesus instituía um colegiado apostólico. Logo os 

Bispos são sucessores dos apóstolos. O papa sucessor de Pedro. Mas então 

como fica a questão de Paulo. Gl 1,18; 2,1-10 ele mesmo conta que foi pedir a 

benção de Pedro e dos outros apóstolos, e conferir suas pregações com as 

pregações dos doze.  

Por que é chamado sacramento da ordem? 

Chama-se ordem este sacramento, pois indica um corpo eclesial, do qual se 

passa a fazer parte, mediante uma especial consagração (ordenação), que, por 

um particular dom do Espírito Santo, permite exercer um poder sagrado em 

nome de Cristo e com a autoridade d’Ele, para o serviço do povo de Deus. 

Compõe-se de três graus, que são insubstituíveis para a estrutura orgânica da 

Igreja: o episcopado, o presbiterado e o diaconato. 

Para cada um dos três graus, o sacramento da ordem é conferido pela 

imposição das mãos sobre a cabeça do ordinando por parte do bispo, que 

pronuncia a solene oração consecratória. Com ela, o bispo invoca de Deus, 

para o ordinando, a especial efusão do Espírito Santo e dos Seus dons, em 

ordem ao ministério. 



SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO  

Como sacramento, o matrimonio tem três finalidades: 

1. Santificar os esposos 

2. Santificar os filhos  

3. Santificar a família 

O matrimônio é um sacramento que abençoa e consagra o homem e a mulher, 

num contrato sagrado e indissolúvel, para se amarem, procriarem e educarem 

seus filhos. O consentimento é o elemento mais importante da celebração do 

matrimônio e consiste num “ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se 

recebem mutuamente” (GS 48,1; CDC, cân. 1057,2): “Eu te recebo por minha 

mulher” – “Eu te recebo por meu marido”. Este consentimento que liga os 

esposos entre si encontra seu cumprimento no fato de “os dois se tornarem 

uma só carne” (Gn 2,24; Mc 10,8; Ef 5,31) 

Este consentimento deve ser um ato da vontade de cada um dos contraentes, 

livre de violência ou de medo grave externo (cân. 1103), de chantagem ou de 

outras coações. Nenhum poder humano pode suprir esse consentimento (CDC, 

cân. 1057,1). Se faltar esta liberdade, o casamento será inválido. O sacerdote 

(ou o diácono) que assiste à celebração do Matrimônio acolhe o consentimento 

dos esposos em nome da Igreja e dá a bênção da Igreja. A presença do 

ministro da Igreja (e também das testemunhas) exprime visivelmente que o 

casamento é uma realidade eclesial. 

III SACRAMENTOS MEDICINAIS:  

Reconciliação – Penitencia – Confissão  

Importância da confissão. 

O Sacramento da Penitência é à volta a Deus. Quase todo dia a gente cai e se 

levanta. Pequenas quedas e grandes tombos. Ninguém quer ficar no chão. A 

gente pisa em falso porque não enxerga bem os passos e o caminho de Jesus. 

Erramos de caminho. Atrapalhamos a caminhada uns dos outros. Mas, o 

Nosso Bom Deus sempre nos dá a mão para a gente se deixar reconduzir no 

caminho Dele, que é o caminho da irmandade. Aqueles que se aproximam do 



sacramento da Penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa 

feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja que feriram 

pecando contra ela, e essa colaborará para a conversão desses com caridade, 

exemplo e orações. O Sacramento da Confissão foi instituído pelo próprio 

Jesus Cristo, com o qual o sacerdote perdoa os pecados cometidos depois do 

batismo. Sobre o Sacramento da Confissão, devemos analisar o seguinte: Os 

homens são pecadores 

Diz a Sagrada Escritura: “ O justo cai sete vezes por dia”  (Prov 24, 16). 

Não há homem quem não peque”  (Ecl 7, 21). 

Aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso”  (1 Jo 1, 10). 

O “ livre arbítrio”  humano permite ao homem realizar atos contrários ao seu 

Criador. 

Por isso é necessário obter o perdão desses pecados. Nesta porta do Senhor, 

só o justo pode entrar”  (Sl 117, 20). 

Não sabeis que os pecadores não possuirão o reino de Deus?”  (1 Cor 6, 9). 

Sabendo que somos pecadores Nosso Senhor Jesus instituiu o Sacramento da 

Confissão. Então, qual é o meio para alcançarmos o perdão de nossos 

pecados? A nós, cristãos, é ensinado na Primeira Epístola de São João: Se 

dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade 

não está em nós. Se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e 

justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade (1 Jo 

8-9). Todavia, aquele que esconde os seus crimes não será purificado; aquele, 

ao contrário, que se confessar e deixar seus crimes, alcançará a misericórdia 

(Prov. 38, 13). Não vos demoreis no erro dos ímpios, mas confessai-vos antes 

de morrer (Ecl 17, 26). 

A confissão não é nova, já existia no Antigo Testamento, mas foi elevada a 

dignidade de Sacramento por Nosso Senhor Jesus Cristo, que conhecia a 

fraqueza humana e desejava salvar seus filhos. Como tudo concorre para o 

nosso bem. Nosso Senhor tem o poder de nos perdoar os pecados, como 

vemos, por exemplo, na passagem bíblica de S. Mateus:“ Meu filho, coragem! 



Teus pecados te são perdoados (Mt 9, 2-7). Ele transmite esse poder aos seus 

Apóstolos dizendo: assim como o Pai me enviou” , isto é, com o poder de 

perdoar os pecados, “ assim eu vos envio a vós” , ou seja, dotados do mesmo 

poder. E para dissipar qualquer dúvida, continua soprando sobre eles: Recebei 

o Espírito Santo… como se dissesse: Recebei um poder divino… só Deus pode 

perdoar pecados, pois bem, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-

ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos”  (Jo 21, 21-

23). 

A conclusão é rigorosa: Cristo podia perdoar os pecados. Ele comunicou este 

poder aos Apóstolos e por eles aos sucessores dos Apóstolos: pois a Igreja é 

uma sociedade “ que deve durar até o fim do mundo”  (Mt 28, 20). O livro dos 

Atos dos Apóstolos refere que quem se convertia “ vinha fazer a confissão das 

suas culpas”  (At 19, 18). Aqui nós começamos a refutar uma argumentação 

dos protestantes: cada um se confessa diretamente com Deus. 

A confissão deve ser feita a um padre. 

Pelo próprio livro dos Atos dos Apóstolos, quando se afirma que o convertido 

vinha fazer a confissão, fica claro que era necessário um deslocamento da 

pessoa para realizar a confissão junto aos Apóstolos, pois o verbo “ vir”  é 

usado por quem recebe a visita do penitente. Se a confissão fosse direta com 

Deus, bastaria pedir perdão de seus pecados, sem precisar “ ir”  até a Igreja. 

Aliás, S. Tiago é explícito a esse respeito: “ confessai os vossos pecados uns 

aos outros, diz ele, e orai uns pelos outros, a fim de que sejais salvos”  (Tgo 5, 

16). Isto é, confessai vossos pecados a um homem, que tenha recebido o 

poder de perdoá-los. De qualquer forma, a instituição do Sacramento deixa 

claro o poder que Nosso Senhor conferiu à sua Igreja. 

UNÇÃO DOS ENFERMOS 

Rm 8,17. 1Pd 4,13. Cl 1,24.  

Na unção dos enfermos, pois, o óleo, como sinal “significante” (sinal 

sacramental), lembra o alívio, que suaviza e acalma a dor. O “significado” 

(realidade presente) é Cristo que associa nossas dores às suas e nos conforta 

nas dores e sofrimentos da doença. Pelo sacramento da unção dos enfermos, 



Jesus, como um último gesto libertador, ungindo aquele corpo que já foi lavado 

pelas aguas do batismo, fortalecido pelo óleo da crisma, levantado de suas 

quedas pela confissão, cristão orientado pelo sacerdote, abençoado para o 

amor fecundo a dois e alimentado pelo pão da imortalidade, Jesus diz ao 

irmão: vivemos nos encontrando a vida toda através dos sacramentos; 

portanto, Agora, juntos, para a grande viagem, para a casa do Pai. Este é o 

sentido do sacramento da unção dos enfermos, através do qual Jesus Cristo 

ressuscita quem acabou de morrer, para a vida eterna! 

REFERÊNCIAS   

SCHNEIDER, Theodor (Org.). Manual de Dogmática. [tradução: Ilson Kayser, 

Luís marcos Sander, Walter Schlupp]. 5 ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 557 p. 

(Coleção manual de dogmática, v. II).   

RIBOLLA, Jose, C.SS R. Os Sacramentos Trocados em Miúdos. São Paulo: 

Santuário,1990. 254 p.  

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. Edição Típica Vaticana. São Paulo: 

Loyola, 1999. 937 p. 

BÍBLIA, Português. Bíblia de Jerusalém. [Tradução: de Gilberto da Silva 

Gorgulhos (Coord.). 8. Imp. rev. São Paulo. Paullus 2002. 

CONCÍLIO VATICANO II. Instrução “Ação Pastoral” sobre o batismo de 

crianças. (20/10/1980).  

 

 

 

 

Bom estudo! Abraço fraterno! 

Neusa.33oliveira@gmail.com 

F: 45-998118720 

mailto:Neusa.33oliveira@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 


