
 

Os sacramentos são os meios, instituídos por Cristo, para 
realizar a obra da salvação na história. Neles Jesus Cristo 
atua, sendo Ele o único mediador da salvação.  

- A função particular dos sacramentos:  

Cristo vive e age, agora na sua Igreja e com ela, de um modo 
novo, próprio deste tempo novo. Age pelos sacramentos e é a 
isso que a Tradição comum do Oriente e do Ocidente chama 
«economia sacramental». Esta consiste na comunicação (ou 
«dispensação») dos frutos do mistério pascal de Cristo na 
celebração da liturgia «sacramental» da Igreja. (Catecismo, 
1076) 

As palavras e as acções de Jesus durante a sua vida pública 
continuam na Igreja através dos sacramentos: Os mistérios da 
vida de Cristo são os fundamentos dos sacramentos, que, o 
próprio Cristo, realiza pelos ministros da sua Igreja: «o que no 
nosso Salvador era visível, passou para os seus mistérios». 
(Catecismo 1115) 

Jesus Cristo, vivo e vivificante atua na Sua Igreja: 

(Jesus Cristo) Está presente com a sua virtude nos sacramentos, 
de modo que, quando alguém batiza, é o próprio Cristo que 
batiza. Está presente na sua Palavra, pois é Ele que fala na 
Igreja pela Sagrada Escritura, como Ele mesmo prometeu: 
"Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estou 
Eu, no meio deles" (Mt 18, 20)» (Sacrosanctum Concilio, 7) 

Jesus Cristo o único Salvador, o único mediador da 
salvação; a Igreja é mediadora de Cristo que nela atua 
através dos sacramentos.  

ATUALIZAM A SALVAÇÃO 



Os sacramentos são os meios adequados através dos quais 
os homens, de todos os tempos e lugares, podem aceder à 
salvação.  

Jesus Cristo atua na Igreja pelos sacramentos:  

Jesus Cristo é o sacramento fundamental, a Igreja é 
sacramento de Cristo e os sacramentos os meios concretos 
que atualizam a salvação.  

Os sacramentos são eficazes porque neles Cristo atua.1 

O aspeto principal é que os sacramentos são sinais eficazes 
de graça. Como «sinais» significam a graça; e são «eficazes» 
porque a realizam. Os sacramentos são eficazes porque 
realizam o que significam: a graça da salvação. 
 

- Cf. Catecismo da Igreja Católica, Os sacramentos de Cristo, nn. 1114, 
1115, 1116 

 

 
1 S.Th. q. 65 a. 4: Os sacramentos são necessários para a salvação. A necessidade 
pode ser absoluta (como comida, vida) ou conveniência (como o cavalo para viajar). 
Isto depende do propósito que se deve alcançar. Então, alguns sacramentos são 
absolutamente necessários: batismo e a Ordem. Outros são por conveniência. 
Todos eles, no entanto, são necessários para a salvação. 

 


