
BATISMO E CRISMA 

Quando somos batizados  em nome da Santíssima 

trindade e selado com o Dom do Espírito Santo na 

Crisma, nós: 

 Fazemo-nos membros do Corpo de Cristo, a 

Igreja, ao nascer de novo, pela água e o espírito, à 

Vida da Santíssima Trindade; 

 Participamos na morte e ressurreição de Cristo; e, 

 Experimentamos o que os discípulos 

experimentaram com o dia de Pentecostes 

EUCARISTIA 

No Evangelho de São João, Jesus nos disse 

que somos mortos ao não ser que comemos 

o Seu Corpo e bebamos o Seu Sangue. Ao 

receber a Santa Eucaristia, frequentemente 

nós: 

 Unimo-nos a Cristo 

 Buscamos a sua divina misericórdia e 

perdão, e aceitamos seu dom de vida 

eterna 

 Proclamamos sua Morte e 

Ressurreição, ao mesmo tempo 

antecipando Sua Segunda e Glóriosa 

Vinda. 

Os Sacramentos 

Na Igreja Ortodoxa, celebramos o que são chamadas de Sacramentos, ou 

melhor, os Santos Mistérios. Geralmente, fazemos referência a sete 

sacramentos ou mistérios: Batismo, Crisma, Eucaristia, Penitência, Santo 

Matrimônio (“Coroação”), Ordem Sagrada e Unção dos Enfermos. No 

entretanto, como Cristãos Ortodoxos, cremos que deus está presente em 

cada aspecto de nossa vida e em cada momento. Isso significa que toda 

ação, se pedimos a graça de deus, Sua benção misericórdia e ajuda divina 

para ela, é também “sacramental”. Tudo participa do mistério da fé cristã. 

AO NASCER 

Dão-nos um nome 

cristão, indicando que já 

estamos preparados 

para começar nossa 

viagem de toda uma 

vida para nos levar ao 

Pai, mediante Jesus 

cristo, no Espírito santo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENITÊNCIA 

Quando falhamos em viver de acordo 

com a imagem de Deus, pecamos. Ao 

buscar de forma sincera e honesta o 

perdão de Deus, nós: 

 Somos reconciliados com Deus e 

com os demais. 

 Temos a confiança de receber 

Seu perdão e misericórdia, que 

são ilimitados. 



ORDEM SAGRADA 

Esse sacramento também é conhecida 

como a imposição das mãos. Mediante 

a ordem Sagrada, o Espírito Santo 

preenche os corações daqueles que 

foram chamados por Deus para dedicar 

suas vidas à salvação do Povo de Deus 

como bispos, sacerdotes e diáconos. 

Todos os Cristãos Ortodoxos, não 

somente os que foram ordenados, são 

chamados a oferecer o seu tempo, seus 

talentos e seus tesouros, em servir a 

outros tal como Cristo serviu a nós. 

 

 

 

 

 

 

 

NO MOMENTO DA MORTE 

A liturgia da morte é nosso último 

encontro terreno com Deus. 

Mediante o enterro cristão, nós: 

 Celebramos nosso regresso 

àqueles que nos deu a vida; 

 Confirmamos nossa fé  na 

morte e ressurreição de 

Cristo enquanto esperamos 

a nossa; Novamente somos 

selados em antecipação à 

Segunda Vinda de Cristo. 

EM CADA ASPECTO DA VIDA 

 

Deus revela-se a nós. Nós respondemos ao; 

 Orar   individualmente e, também em comunidade; 

 Dar graças antes e depois de comer, trabalhar, estudar – tudo. 

 Fazer referência de cada ação, palavra, obra e pensamento ao 

Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Trindade Consubstancial e 

Indivisível. 

 

SANTO MATRIMÔNIO 

No matrimônio cristão (“coroação”), um 

homem e uma mulher. 

 São unidos por e em Cristo; 

 Reconhecem que o amor que 

compartilham tem sua fonte na 

Trindade, que é o próprio Amor; 

e, 

 Tornam-se uma só carne, um só 

coração, uma só mente e um só 

espírito 

A SANTA UNÇÃO 

Ao ser ungido com óleo bento da Santa 

Unção, buscamos: 

 A cura de nossas enfermidades 

físicas e espirituais; 

 O fortalecimento de nosso 

espírito para que sejamos 

capazes de suportar nossas 

aflições, tal como Cristo 

suportou as  suas: e,  

 O perdão de nossos pecados. 


