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• Além dos sacramentos, a Igreja instituiu os
sacramentais: “sinais sagrados pelos quais, à
imitação dos sacramentos, são significados
efeitos principalmente espirituais, que se obtém
pela oração da Igreja. Pelos sacramentais, os
homens se dispõem para receber o efeito
principal dos sacramentos e são santificadas as
diversas circunstâncias da sua vida” (SC 60);
• Os sacramentais completam a presença salvadora
de Cristo junto aos homens, em toda sua vida;
• os sacramentais giram ao redor dos sacramentos;

• Os sacramentais podem ser divididos em três
grandes categorias:
– Bênçãos
– Consagrações
– Exorcismos

Bênçãos

Raízes bíblicas
• Deus é a fonte da bênção;

• “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de
bênçãos espirituais, nos céus, em Cristo”(Ef 1,3);
• Por ele, somos chamados a ser “bênção” (cf. Gn
12,2) e orientados a abençoar até mesmo os
inimigos (cf. Lc 6,28; Rm 12,14; 1Cor 4,12; 1Pd
3,9);

• Deus, fonte de toda bênção, serve-se dos homens
para abençoar, principalmente dos pais (cf. Gn
24,60; 27; 28,6; 32,1; 49; Dt 33; Tb 7,10-13) e dos
sacerdotes (cf. Nm 6,22-26; Sl 118/117,26;
134/133,3; 1Sm 2,18-21;
• Fugindo de qualquer tipo de pensamento mágico,
as Escrituras nos apresentam a bênção como
puro dom concedido por Deus, mas sob a
condição de que a sua vontade seja cumprida (cf.
Dt 11,26-28; 30,15-20);

• O efeito da bênção é a presença divina e a sua
proteção para a pessoa abençoada. Ninguém lhe
poderá fazer mal (cf. Gn 23–24; Rm 8,32);

Sentido teológico
• A bênção é dom gratuito de Deus em favor de
seus filhos e de todas as suas criaturas.
• A bênção se dá em três momentos:
– Deus abençoa;
– O homem agradece;
– O homem intercede.

• Cristo é a bênção do Pai (cf. Ef 1,3) e o
mediador de todas as bênçãos (RB 2 e 3);

Ritual de bênçãos
• Reformado pelo Concílio Vaticano II, o Ritual
de Bênçãos (1984), traz 54 bênçãos, para
pessoas, edifícios, lugares, objetos de culto,
devocionais e outros;
• O ritual prevê que ministros leigos possam
presidir a maioria das bênçãos, uma vez que,
pelo batismo, participamos do sacerdócio de
Cristo, de onde derivam todas as bênçãos;

• Todas as bênçãos possuem essa estrutura:
✓Ritos iniciais (canto, sinal-da-cruz e saudação);
✓Monição (esclarece o significado daquela bênção);
✓Leitura bíblica [e homilia];
✓Intercessões (em forma de preces);
✓Oração de bênção (louvor + pedido);
✓Conclusão.

• Para evitar qualquer perigo de magia e
superstição, não é permitida a bênção de objetos
feita somente por meio de sinais, sem referência
à Palavra de Deus ou alguma oração (RB 27);

• Bênção da família (RBml, p.30-31)
“Ó Deus, [...]
vós quisestes fazer da família,
constituída pela aliança nupcial,
o sacramento de Cristo e da Igreja;
derramai copiosa bênção sobre esta família,
reunida em vosso nome,
a fim de que os que nela vivem num só amor
possam, com fervor e constância na oração,
ajudar-se uns aos outros
em todas as necessidades da vida
e mostrar sua fé pela palavra e pelo exemplo.
Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.”

Consagração

Consagração das virgens
• A virgindade consagrada encontra suas raízes nas
comunidades primitivas (cf. At 21,9; 1Cor 7,25-40);
• A virgindade é dom de Deus, se iguala ao martírio, é um
esponsal com Cristo, antecipação das núpcias eternas, um
retorno ao paraíso e antecipação da vida futura;
• No início, as virgens se consagravam, mas continuavam
sua vida ordinária junto de sua família. Com o tempo
foram surgindo os mosteiros e em 1139 o Concílio de
Latrão II proibiu a consagração de virgens leigas. Tal
proibição foi abolida no Concílio Vaticano II;

Rito da consagração de virgens
• O Rito, presidido pelo bispo, foi reformado por
determinação do Concílio Vaticano II (1970),
apresenta a seguinte estrutura:
➢O chamado das virgens;
➢Homilia;
➢Diálogo com o bispo;
➢Ladainha;
➢Propósito de castidade;
➢Solene consagração;
➢Entrega das insígnias

“Ó Deus, vós habitais os corpos castos [...]

Sem diminuir em nada a glória do matrimônio,
sobre o qual permanece a primeira bênção,
quisestes, na vossa providência,
que certas almas,
renunciando ao sacramento do matrimônio,
aspirassem ao que ele prefigura;
e, abstendo-se das núpcias terrenas,
desejassem o que elas simbolizam [...]
Que em vós tudo encontrem,
pois a tudo vos preferiram...” (PR, p.301-303)

Profissão religiosa
• Também no início do cristianismo, alguns homens
e mulheres consagravam-se a Deus por uma vida
eremítica, retirados no deserto;
• A partir do século XIII surgem também as ordens
mendicantes (franciscanos, dominicanos etc.) que
conciliavam a vida consagrada e o ministério
secular;

• Atualmente, temos também os chamados
institutos seculares, as novas comunidades;

• A vida religiosa é uma forma radical de viver o
cristianismo;
• Os religiosos, por meio do tríplice voto (pobreza,
castidade e obediência), vivem na radicalidade os
compromissos batismais, unindo-se ao Cristo
numa vida semelhante à dele;
• Diante do mundo, são sinal do Mundo Novo que
há de vir, o Reino de Deus (cf. LG 44), na espera
vigilante do esposo e das núpcias eternas;

Rito da profissão religiosa
• Ao longo do tempo, cada comunidade
religiosa ou congregação possuía um rito
próprio, que foi esquematizado no atual Ritual
da profissão religiosa (1970), embora se
mantenha a liberdade de se utilizar o ritual
próprio da congregação;

“Ó Deus, fonte de toda santidade,
amastes de tal modo o ser humano que criastes,
que lhe destes participar da vossa natureza [...]
pelo mesmo Espírito,
atraístes inumeráveis filhos
para seguirem o Cristo.
Cativados pelo mesmo amor, eles tudo deixaram,
e, unidos a vós de todo o coração,
puseram-se a serviço dos irmãos [...]
Por sua vida edifiquem a Igreja,
promovam a salvação do mundo
e sejam um sinal transparente
dos bens da eternidade...” (PR, p.357-8)

Bênção de abade e abadessa
• O abade e a abadessa é o responsável por uma
comunidade monástica. Compete a ele e a ela
serem guias, fazendo as vezes de Cristo, sendo
‘pai’ ou ‘mãe’ da comunidade;
• É um costume abençoar, numa celebração
eucarística, o abade eleito. Esse rito consta de
uma interrogação, a ladainha dos santos, uma
oração de bênção e a entrega dos sinais do
ministério: regra, báculo, mitra e anel;

“Deus, Pai todo-poderoso,
que enviastes ao mundo vosso Filho único
para servir a toda a humanidade
e, como bom pastor,
dar a vida pelas suas ovelhas,
dignai-vos abençoar e fortalecer
o vosso servo N.,
escolhido Abade deste mosteiro [...]
Nada prefira ao Cristo
e ensine o mesmo aos discípulos,
de modo que no último dia
possa entrar no vosso reino
com todos os seus irmãos...” (PR, p.273-274)

Exorcismos

• O próprio Cristo praticou exorcismos (cf. Mt
12,22-31; Mc 1,25-26; 3,23-30; Lc 8,26-39; 11,1423) e ordenou que seus discípulos também
praticassem (cf. Mt 10,8; Mc 3,15; 6, 7.13; 16, 1518; Lc 10,17-20);
• Os exorcismos de Cristo libertavam as pessoas do
domínio dos demônios e antecipavam a grande
vitória sobre o príncipe deste mundo (CIC 550);
• A Igreja, por meio do exorcismo, pede, em nome
de Cristo, que as pessoas, coisas e lugares
atingidos pela ação demoníaca sejam subtraídos
de seu domínio;

• Muito se fala atualmente – com base nos estudos
de psicologia, psiquiatria e parapsicologia – da
veracidade ou não dos casos de possessão
demoníaca;
• Para a teologia litúrgica, entretanto, cumpre
entender a necessidade de se celebrar
ritualmente a memória da vitória de Cristo sobre
o mal. Fazendo memória do Cristo que, pela sua
Páscoa, nos libertou das trevas do pecado e da
morte, antecipamos a vitória definitiva sobre o
demônio, no fim dos tempos;

Rito dos exorcismos
• Os exorcismos, presentes já no catecumenato,
estão longe daquilo que costumamos assistir em
filmes de terror...
• Na realidade, são fórmulas rituais que buscam
invocar sobre a pessoa o Espírito Santo, para que
as forças do mal não dominem sobre ela;
• O destaque está na vitória de Cristo sobre o
demônio e sobre o pecado e não na ação
diabólica em si mesma;

• Prece de Exorcismo (RE, p.39)

“Deus, criador e protetor do gênero humano,
olhai para este vosso servo N.,
que formastes à vossa imagem
e chamais a participar na vossa glória:
o antigo adversário atormenta-o ferozmente,
com poderosa dureza o oprime,
com cruel terror o aflige.
Enviai sobre ele o vosso Espírito Santo,
para que o fortaleça no combate,
o ensine a orar na tribulação
e com a sua poderosa proteção o defenda...”
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