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Os sacramentos: sinais da salvação pascal de Cristo 

  

Cada um dos sacramentos, pela proclamação da palavra salvífica 

e invocação do Espírito Santo, torna presente naquele que o recebe, no 

modo próprio de cada sinal, o Cristo adorador do Pai, para edificação 

do corpo eclesial. Assim, no batismo renascemos como filhos de Deus; 

na confirmação, pelo dom pessoal do Espírito Santo tornamo-nos 

templos vivos dele e homens e mulheres verdadeiramente espirituais. 

A comunhão com Jesus na eucaristia faz d’Ele uma realidade 

vivente em nós, fazendo-nos oferenda com e como Cristo. 

O sacramento da reconciliação, renovando-nos interiormente, 

coloca-nos num caminho de conversão e fortalece na luta contra as 

tentações. 

A unção dos enfermos comunica a força do alto, para que o doente, configurado ao 

Cristo sofredor, seja associado ao mistério da redenção. 

Pelo sacramento da ordem sacerdotal, alguns fiéis são consagrados servidores da graça 

para os demais. 

Também o sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço, consagrando o amor 

humano de um homem e de uma mulher, transfigurando-o no amor divino com que Cristo ama 

a Igreja, sua esposa (cf. Ef 5,25). 

A celebração dos sacramentos é, por conseguinte, encontro com a graça transformadora 

de Deus, que capacita os fiéis a serem cooperadores com Cristo, na força do Espírito, para 

trabalharem na vinha do Pai. 

Que possamos crescer na comunhão com Deus ao celebrarmos os sacramentos nesse 

momento privilegiado que é o tempo pascal! 

 

Dom Célio da Silveira Calixto Filho 

 

       

                           Calendário do Instituto 

                             6 de abril, terça-feira: 

   Reunião da Direção com os alunos, no primeiro tempo de  aula; em seguida, aula 

   normal 

 

   15 de abril, quinta-feira: 

   Celebração Pascal (início do 1º tempo de aula); em seguida, aula normal 

 

 

                            Eventos do Instituto – não deixe de participar! 

 

                              Centro Bíblico Mater Misericordiae: 

                        

                                 17 de abril, sábado, 8:30 – 10:30 

                                 O Evangelho segundo São Marcos: As parábolas de Marcos 4 e 12,1-12 

                                 Profa. Ir. Maria de Lourdes C. Lima 

 

                                 Encontro através da plataforma Zoom. Acesso livre. Link no blog do Instituto. 

                                 Para quem desejar obter o certificado, é necessário fazer a inscrição no blog do                           

                                 Instituto Superior de Ciências Religiosas: http://iscrarqurio.wordpress.com 

 

http://iscrarqurio.wordpress.com/

