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ENCONTRO 21 

SACRAMENTOS: SINAIS QUE SALVAM  

PREPARAR 
 

• Flor. 

• Cartão. 

• Aliança.  

• Prato e copo. 

• Primeira Carta aos Coríntios 11,23-26.  
 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 
 

Catequista ou o coordenador acolhe bem a todos e motiva para a partilha:  

• Como foi a visita à comunidade paroquial? 

• O que foi observado? (Dialogar) 

• Vejamos os símbolos preparados para hoje. Cada um pode dizer o 

que recorda para você: uma flor, um cartão, uma aliança, um prato e 

um copo. (Dialogar) 

Catequista ou coordenador faça a leitura do item do número 3, página 160 

e convida para a oração.  
 

3. ORAÇÃO  

Deus da vida, tu não apenas nos fizeste para ti, mas deixaste o nosso 

coração inquieto até que repouse em ti, e nos atraíste pelo teu Filho 

crucificado e ressuscitado por nós. Ó Pai, fonte de todos os dons; na 

água do Batismo e na unção do espírito, no pão da vida e na graça do 

perdão, lavaste o nosso pecado. Tu nos uniste a ti para que fôssemos teu 

povo até a eternidade. Concedei-nos, Senhor, acolher o dom que os 
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sacramentos realizam em nossa vida. Que eles nos sustentem, nos 

purifiquem e nos santifiquem para sermos configurados ao Cristo e nos 

tornemos filhos no Filho. Amém. 

 

4. LEITURA – Primeira Coríntios 11,23-26.  

O QUE A PALAVRA DIZ? 

• O que o texto diz? 

• O que significam, no texto, o pão e o cálice com vinho? 

• Destacar palavras e ou/ frases. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 

Ler na página 161, os itens do número 08 a 11, meditando sobre o que 

a Palavra nos diz? 

6. DIALOGAR - Partindo do texto meditado 

Os sacramentos sempre nos acompanha durante a vida. Eles sinalizam 

a presença de Deus que vem ao nosso encontro com sua graça que nos 

liberta e salva. Procure relacionar cada sacramento com uma das etapas da 

vida. 

Procure completar a relação entre sacramento e o que lhe 

corresponde: 

1. Batismo (    ) alimento 

2. Crisma (    ) saúde 

3. Eucaristia (    ) nascimento 

4. Penitência (    ) amor 

5. Unção (    ) força 

6. Ordem (    ) perdão 

7. Matrimônio (    ) serviço 

 

 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

Ler, na página 162, o item de número 13. Catecismo da Igreja Católica, nn. 

1131-1133.  
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Catequista ou coordenador: Os sacramentos comunicam a graça de Deus 

independente das disposições daquele que o administra ou recebe. Deus, 

em Jesus, garantiu que, ao longo da vida, sentiríamos seu amor de forma 

especial em diferentes momentos:  

1. Batismo é o nascimento da graça; 

2. Crisma é o desenvolvimento da graça; 

3. Eucaristia é o alimento para a vida; 

4. Penitência é a cura das fraquezas e quedas; 

5. Unção dos enfermos é o restabelecimento das forças; 

6. Ordem gera o poder de servir à Igreja para a salvação da humanidade; 

ou 

7. Matrimônio santifica a decisão humana de viver no amor e na graça 

de Cristo, formando a família.  
 

8. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou coordenador: Rezemos recordando a presença de Deus 

que marca todo nosso ser com a sua graça. 

Senhor, é uma história de amor e de fidelidade que tu inicias sempre de 

novo em nós. A carne é lavada, para que a alma seja purificada; a carne 

é ungida, para que a alma seja consagrada; a carne é assinalada, para 

que a alma seja fortificada; a carne é nutrida pelo corpo e sangue de 

Cristo, para que a alma seja saciada de Deus. Ajuda-nos a corresponder 

a esse dom da tua misericórdia por nós, ó Deus fiel que sempre renovas 

o teu amor por nós. Amém. 
 

9. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Procure na igreja de sua paróquia: a pia batismal, a mesa da Eucaristia, o 

confessionário. Esses são lugares onde os sacramentos se realizam. Pode 

ser que, na sua paróquia, existam vitrais ou pinturas que recordem os 

sacramentos. Procure identificá-los ou até fotografá-los com o celular. Se 

quiser, pode convidar o catequista para acompanhá-lo(a).  
 

10. PARA APROFUNDAR EM CASA 
 

Os padrinhos e as madrinhas 

Leia pausadamente o texto sobre Os Sacramentos, na página 164. 


