
 

Catequese em Família – Sacramentos I 
 

Dinâmica: O familiar adulto que inicia cada sessão, programada em família, para que estes 

passos possam ser seguidos. Faz-se uma leitura partilhada, de seguida há um momento de 

diálogo onde cada elemento fará uma síntese partilhada. Por fim, haverá um momento de 

oração.   

 

Leitura: Todos já ouvimos falar dos 7 sacramentos. Mas o que eles são? Para que servem? 

Você sabe responder a estas perguntas? Então vamos lá. 

Os sacramentos estão divididos em três grupos: 

1. Iniciação Cristã: Batismo, Confirmação, Eucaristia 

2. Cura: Confissão, Extrema Unção 

3. Serviço: Ordem, Matrimônio 

Precisamos dos Sacramentos para crescermos para além desta nossa vida humana 

pequena e para nos tornarmos, através de Jesus e como Jesus, filhos de Deus em liberdade e 

glória. (Catecismo da Igreja Católica [1129]) 

Os sacramentos são sinais visíveis de uma realidade invisível, mediante os quais os 

cristãos podem experimentar a presença de Deus que cura, perdoa, alimenta, fortalece e capacita 

para amar, visto que neles age a graça de Deus. 

Eles têm o poder de dar a graça de Deus porque foi Jesus Cristo quem os instituiu. Jesus 

realizou cada um deles pela primeira vez e deu aos Apóstolos o poder de continuar a realizá-los. 

Devemos respeitar os Sacramentos, a graça e o poder de Jesus Cristo que está neles, e recebê-los 

sempre dignamente. Na Missa, na Comunhão, na Confissão e em todas as cerimônias na Igreja, 

devemos ficar sérios, compenetrados, em total comunhão com esse momento único. 

Cada Sacramento é formado por matéria, forma e graça sacramental. A matéria é aquilo 

que vemos, a matéria usada pelo ministro. A forma é a frase dita pelo ministro na realização do 

Sacramento e a parte invisível dos Sacramentos é a graça sacramental. 

Então vejamos os três elementos de cada sacramento. 

 

BATISMO 

Matéria – água 

Forma – “Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.” 

Graça – Apaga o pecado original; nos torna filhos de Deus; é o nascimento espiritual. 

 

CRISMA(CONFIRMAÇÃO) 

Matéria – o óleo sagrado chamado Santo Crisma. 

Forma – “Eu te marco com o Sinal da Cruz e te Confirmo com o Crisma da Salvação, em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.” 

Graça – Nos confirma na Fé, nos torna Soldados de Cristo; é o crescimento espiritual. 

 

EUCARISTIA 

Matéria – O pão e o vinho consagrados na Santa Missa. 

Forma – “Isto é o meu Corpo” – para a consagração do pão; “Este é o cálice do meu sangue, o 

sangue da nova e eterna aliança, mistério da Fé, que será derramado para vós e para muitos para 

o perdão dos pecados” – para a consagração do vinho. 

Graça – É a presença do próprio Jesus Cristo na nossa alma, com seu Corpo, Sangue, Alma e 

Divindade; é o alimento espiritual. 



 

CONFISSÃO 

Matéria – Os pecados confessados diante do padre. 

Forma – “Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Amém.” 

Graça – O perdão dos pecados; devolve a graça santificante; é o remédio espiritual. 

 

SANTA UNÇÃO 

Matéria – O óleo sagrado chamado Óleo dos Enfermos. 

Forma – “Por esta santa unção, que o Senhor te perdoe todos os pecados que fizeste pela vista (e 

unge-se a vista).” A unção é feita nos olhos, boca, ouvido, nariz, mãos e pés. 

Graça – Prepara nossa alma para ir para o Céu; apaga os pecados veniais, as imperfeições e até 

pecados mortais; reanima o corpo doente. 

 

ORDEM 

Matéria – A imposição das mãos pelo Bispo. 

Forma – A oração consecratória na ordenação sacerdotal. 

Graça – Dá ao padre o poder de celebrar a Missa e outros Sacramentos. 

 

MATRIMÓNIO 

Matéria – O contrato entre os noivos. 

Forma – A aceitação pública do contrato – o “sim”. 

Graça – Capacidade de ter e educar os filhos, viverem juntos em harmonia, e buscando a vida 

eterna. 

A importância dos sacramentos é tão grande e séria que os sacramentos do batismo, o 

crisma, o matrimônio e a ordem, de acordo com a igreja, deixam uma marca indelével em quem 

o recebe, e que, por isso, só podem ser ministrados uma vez em cada fiel.1 

 

Diálogo com o seguinte questionário: 

Quais são os sacramentos? O que produzem em nós os Sacramentos? Meditemos esses efeitos e 

se temos consciência disso? 

 

Oração: Que meu coração Vos Ame 

Ó Coração de meu Jesus – que meu coração Vos ame, 

Ó Coração de meu Jesus – que meu coração Vos agrade, 

Ó Coração de meu Jesus – que meu coração suspire por Vós, 

Ó Coração de meu Jesus – que meu coração Vos adore, 

Ó Coração de meu Jesus – que meu coração Vos admire, 

Ó Coração de meu Jesus – que meu coração seja Vosso, 

Ó Coração de meu Jesus – que meu coração esteja em Vós, 

Ó Coração de meu Jesus – que meu coração seja algo para Vós e, por mais desprezível que seja, 

ache graça diante de Vós, e seja aceito ao oferecer-Vos, o sacrifício que mais Vos agrade. 

Amém. 

 

Pai Nosso… 

 
1 Cf. https://pazgrupodeoracao.wordpress.com/2013/09/21/os-sacramentos/ 


