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O QUE SÃO OS SACRAMENTOS . 

Desde toda a eternidade Deus quer manifestar-se ao homem, para que este 

conhecendo-lhe  plenamente encontre o amor e atinja a sua perfeição; viver 

eternamente ao lado do seu criador. Assim podemos dizer que toda a criação 

nos comunica a Deus, é um sinal, um símbolo, um Sacramento que nos remete 

a Deus. Esta revelação do criador é muito maior no ser humano, porque somos 

feitos a imagem e semelhança de Deus, pertencemos a Ele. 

 O que é um sinal, um símbolo 

É uma realidade material e visível, que exercita uma função de comunicação e 

de mediação em quanto transmite a realidade simbolizada, a representa 

(Bandeira Nacional). Neste sentido um sacramento é um símbolo, que é uma 

realidade visível, externa a nós.  Ou seja, comunica aquilo que simboliza e nos 

revela o mistério do amor de Deus e a sua salvação. 

FUNDAMENTOS BIBLICOS 

Os sacramentos no Antigo Testamento. 

Deus jamais nos abandonou. No momento do pecado original, começou a 

iniciativa de Deus para nos redimir-nos. Adão sente no coração o desejo dessa 

reconciliação e comunhão com o seu Senhor. A oferta de Caim e Abel, as 

primícias do campo.  

Podemos dizer que em certo sentido e muito amplamente, isto é um 

sacramento. Um símbolo de algo mais profundo e transcendente, que me 

conduz a obter a comunhão e o perdão. 

O povo de Israel usavam nas festas e nos ritos, coisas e objetos materiais com 

um valor simbólico; água, óleo, fogo, cinzas, pães, animais, e gestos 

simbólicos; A imposição das mãos, unção e aspersões. 

 



 O templo lugar da presença de Deus (símbolo). 

 Desde o A.T. existem estas manifestações, esses meios visíveis e materiais 

que são pontos de referencia para um efeito superior, são símbolos, são 

“sacramentos” em forma geral do termo. 

Os sacramentos no Novo Testamento. 

 No antigo testamento os sacramentos não podiam ser ainda perfeitos, pois 

faltava a graça especial da reconciliação com Deus que só Cristo nos obtém, 

pela sua morte na cruz e ressurreição. Assim Cristo se transforma no sinal por 

excelência. Cristo o Deus encarnado, visível e corpóreo, nos mostra o amor e 

nos dá a salvação de Deus. Jesus Cristo é o sacramento por excelência. O 

sinal material de uma realidade sobrenatural, que santifica o homem. Ele é a 

plena e definitiva auto Comunicação de Deus ao homem.  

A Encarnação é o máximo grau de união entre Deus e o homem e o sacrifício 

de Cristo, abrirá a todos os homens, a possibilidade de participar nesta união 

transformando-nos em filhos. Também seus atos, seus gestos, os seus 

milagres, são sinais da chegada definitiva do Reino de Deus e da Nova 

Aliança. Toda a vida de Cristo será o que a Igreja irá entendendo pouco a 

pouco, durante a sua história, até chegar a compreensão dos meios para 

dispensar a salvação que Cristo quis instituir. Estes são os sete sacramentos. 

 DEFINIÇÃO DE SACRAMENTO. 

Sacramento em geral, é um sinal visível de uma realidade invisível ( Sto. 

Agostinho). Ou ainda, sinal de uma realidade sagrada em quanto santifica o 

homem (Sto. Tomas  de  Aquino). Neste conceito tão amplo, entram tanto os 

sete sacramentos, porque eles são sinais visíveis que dão uma graça invisível 

para a nossa santificação. 

Qual é, portanto, a diferença que um é sacramento propriamente dito, 

instituído por Cristo e reconhecido pela Igreja, e os outros não? 

O segundo “são como sacramento”, mas não são sacramentos em si. Os 

sacramentos instituídos por Cristo não são apenas sinais, mas são eficazes 

porque contém em si a graça. Os sacramentos transmitem a graça que Cristo 



mereceu pela sua paixão, morte e ressurreição. São os meios que Cristo quis 

para dar-nos sua graça. É Cristo mesmo que age por meio deles, na pessoa de 

seus ministros, através do Espirito Santo e da Igreja. 

Todos foram instituídos por Cristo, de forma específica (batismo e a eucaristia) 

ou de forma genérica, como os demais sacramentos. Não há um momento 

pontual no qual Ele institui, mas por meio de várias palavras, gestos ao longo 

de sua vida, manifestam a sua vontade institucional.  

A INSTITUIÇÃO DOS SACRAMENTOS 

Para muitas pessoas deve ser difícil entender porque, certos sacramentos não 

tem um lugar específico no Evangelho onde cristo os institui. Esse foi o motivo 

que levou Martin Lutero a negar quase todos os sacramentos. Ele pensava 

que, como não estava na Bíblia, então não foram formados por Cristo, mas só 

pela Igreja.  

Em muitos momentos Cristo foi anunciando cada um dos sacramentos, foi 

preparando o nosso entendimento para compreender o sinal que Ele queria 

deixar-nos para obter essa graça específica. Os sacramentos nos conferem 

uma graça interior é um dom espiritual, que só Deus pode dar.  

NECESSIDADE E EFICÁCIA DOS SACRAMENTOS 

 A vinda salvífica  de Cristo foi para abrir-nos as portas da salvação e fazendo-

nos filhos de Deus. Não recebemos essas graças só pelo fato de nascer. O 

meio de recebê-la é o batismo e logo essas graças se acrescentam pela 

recepção dos demais sacramentos. 

Também por diversas circunstancias, uma pessoa pode não receber os 

sacramentos materialmente. Há necessidade, pelo menos de querer recebe-

los, assim chamado a recepção por desejo. 

Santo Tomas, sobre a doutrina dos sacramentos diz: Necessitamos do batismo 

para entrar na vida da graça, a penitencia para recuperá-la, e o sacramento da 

ordem para transmitir certas graças sacramentais ( consagrar, crismar, perdoar 

etc.) 



Os sacramentos agem pela mesma ação de Cristo. São eficazes, porque é o 

próprio Cristo que comunica a graça que significa. (CaIC 1128). Desde que um 

sacramento, seja celebrado conforme a intenção da igreja, o poder de Cristo e 

do Espírito Santo, age nele e por ele, independente da santidade pessoal do 

ministro. No entanto, os frutos dos sacramentos dependem também das 

disposições de quem os recebe. (CaIC 1128). A igreja afirma que os 

sacramentos da Nova Aliança, são necessários para a salvação pela graça que 

se obtém de Cristo própria de cada sacramento. 

OS EFEITOS DOS SACRAMENTOS. 

 Os sete sacramentos instituídos por Cristo e dados a Igreja. Estes 

sacramentos tem uns “efeitos”, nos concedem certos dons espirituais. São 

sinais visíveis, meios materiais que podemos ver, tocar, sentir, mas também 

dissemos que além disso eles nos concedem a graça. Os efeitos dos 

sacramentos são basicamente três; 

- A graça santificante. 

- As graças próprias de cada sacramento 

- Carácter sacramental, no caso do batismo, crisma e ordem sacerdotal. 

  A graça santificante é um dom infinito. Deus nos concede certa semelhança 

ao seu ser divino, Comunica-nos a sua vida em nós, Dá-nos dons e virtudes 

que pertencem ao seu ser. Deus toma posse de nosso espirito e Ele é quem 

atua se lhe permitimos. Santo Tomas de Aquino diz que, os sacramentos, 

acompanham toda a vida do cristão e cada um deles é conferido num momento 

específico da vida, para conceder forças especiais  para aquela etapa ou 

estado de vida. Três deles imprimem em nosso ser, o carácter sacramental, 

batismo, confirmação e ordem. A palavra carácter vem do antigo grego e 

significa selo, uma marcação. Somos marcados por Deus e para Deus. 

O NÚMERO DOS SACRAMENTOS. 

Por que os sacramentos são sete? E não mais ou menos? E, por que esses 

sete e não outros? Como a Igreja chegou a compreensão dos sete 

sacramentos? 



     No começo da história do cristianismo, ainda não estava muito claro quais 

eram os sacramentos específicos. A compreensão era muito ampla, muitas 

ações sagradas eram chamadas de sacramentos; hoje diferenciamos 

sacramentos, sacramentais e bênçãos etc.. Por muito tempo tudo era chamado 

de sacramento. 

     Foi na idade média, onde encontramos umas primeiras listas indicando os 

sete sacramentos. Concílio de Latrão lll ( 1179). O Papa Inoscencio lll (1216), o 

concílio de Florença (1431 – 1439). São os primeiros lugares onde se encontra 

uma redação sobre os sete sacramentos.. 

     O concílio de Trento (1545 – 1563) será aquele que instituirá 

definitivamente, como dogma que os sacramentos são sete. Trento somente 

declara os sete, não explica mais. Ao longo da história a igreja foi 

fundamentando sua opinião comum sobre cada um deles. O número sete é dos 

mais dotados de valor simbólico na mentalidade antiga e na Escritura Sagrada. 

Visto que o número sete determina períodos mais ou menos completos, 

definidos, da vida humana, atribuíam-lhe o significado de totalidade, plenitude e 

perfeição.  
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