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6 – Ordem 

 

O que é o sacramento da Ordem? 

 

É o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus Apóstolos continua a ser 

exercida na Igreja, até ao fim dos tempos. 

 

Porque se chama sacramento da Ordem? 

 

Ordem indica um corpo eclesial, do qual se passa a fazer parte, mediante uma especial 

consagração (Ordenação), a qual, por um particular dom do Espírito Santo, permite exercer um 

poder sagrado em nome e com a autoridade de Cristo para o serviço do povo de Deus. 

 

Qual o lugar do sacramento da Ordem no desígnio divino da salvação? 

 

Na Antiga Aliança, este sacramento é prefigurado no serviço dos Levitas, no sacerdócio de Aarão e 

na instituição dos setenta «Anciãos» (Num 11,25). Estas prefigurações encontraram realização em 

Cristo Jesus, o qual, com o sacrifício da sua cruz, é o «único (...) mediador entre Deus e os homens» (1 

Tim 2,5), o Sumo-sacerdote à maneira de Melquisedec» (Heb 5,10). O único sacerdócio de Cristo é 

tornado presente pelo sacerdócio ministerial. 

«Só Cristo é o verdadeiro sacerdote, os outros são seus ministros» (S. Tomás de Aquino) 

 

De quantos graus se compõe o sacramento da Ordem? 

 

Compõe-se de três graus, que são insubstituíveis para a estrutura orgânica da Igreja: o 

episcopado, o presbiterado e o diaconado. 

 

Qual é o efeito da Ordenação episcopal? 

 

A Ordenação episcopal confere a plenitude do sacramento da Ordem, faz do Bispo o legítimo 

sucessor dos Apóstolos, insere-o no Colégio episcopal, partilhando com o Papa e os outros Bispos 

a solicitude por todas as Igrejas, e confere-lhe a missão de ensinar, santificar e governar. 

 

Qual é a missão do Bispo na Igreja particular que lhe foi confiada? 

 

O Bispo, ao qual é confiada uma Igreja particular, é o princípio visível e o fundamento da unidade 

dessa Igreja, a favor da qual exerce, como vigário de Cristo, o ministério pastoral, coadjuvado 

pelos presbíteros e diáconos. 

 

Qual é o efeito da Ordenação presbiteral? 

 

A unção do Espírito assinala o presbítero com um carácter espiritual indelével, configura-o a Cristo 

sacerdote e torna-o capaz de agir em nome de Cristo Cabeça. Sendo cooperador da Ordem  
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episcopal, ele é consagrado para pregar o Evangelho, para celebrar o culto divino, sobretudo a 

Eucaristia, da qual o seu ministério recebe a força, e para ser o pastor dos fiéis. 

 

Como é que o presbítero exerce o seu ministério? 

 

Embora seja ordenado para uma missão universal, ele exerce-a numa Igreja particular, em 

fraternidade sacramental com os outros presbíteros que formam o «presbitério» e que, em 

comunhão com o Bispo, e, em dependência dele, têm a responsabilidade da Igreja particular. 

 

Qual é o efeito da Ordenação diaconal? 

 

O diácono, configurado a Cristo servo de todos, é ordenado para o serviço da Igreja sob a 

autoridade do Bispo, em relação ao ministério da Palavra, do culto divino, da condução pastoral e 

da caridade. 

 

Como se celebra o sacramento da Ordem? 

 

Para cada um dos três graus, o sacramento da Ordem é conferido pela imposição das mãos sobre 

a cabeça do ordinando por parte do Bispo, que pronuncia a solene oração consecratória. Com ela, 

o Bispo invoca de Deus, para o ordinando, a especial efusão do Espírito Santo e dos seus dons, em 

ordem ao ministério. 

 

Quem pode conferir este sacramento? 

 

Compete aos Bispos validamente ordenados, enquanto sucessores dos Apóstolos, conferir os três 

graus do sacramento da Ordem. 

 

Quem pode receber este sacramento? 

 

Só o baptizado de sexo masculino o pode receber validamente: a Igreja reconhece-se vinculada a 

esta escolha feita pelo próprio Senhor. Ninguém pode exigir a recepção do sacramento da Ordem, 

antes deve ser considerado apto para o ministério pela autoridade da Igreja. 

 

É requerido o celibato a quem recebe o sacramento da Ordem? 

 

Para o episcopado é sempre requerido o celibato. Na Igreja latina, para o presbiterado, são 

normalmente escolhidos homens crentes que vivem celibatários e têm vontade de guardar o 

celibato «pelo reino dos céus» (Mt 19,12). Nas Igrejas Orientais, não é consentido casar depois da 

Ordenação. O diaconado permanente pode ser conferido a homens já casados. 

 

Quais são os efeitos do sacramento da Ordem? 

 

Este sacramento dá uma especial efusão do Espírito Santo, que configura o ordenado a Cristo na 

sua tríplice função de Sacerdote, Profeta e Rei, segundo os respectivos graus do sacramento. A 

ordenação confere um carácter espiritual indelével: por isso não pode ser repetida nem conferida 

por um tempo limitado. 
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Com que autoridade é exercido o sacerdócio ministerial? 

 

Os sacerdotes ordenados, no exercício do ministério sagrado, falam e agem não por autoridade 

própria, e nem sequer por mandato ou delegação da comunidade, mas na Pessoa de Cristo 

Cabeça e em nome da Igreja. Portanto o sacerdócio ministerial difere essencialmente, e não 

apenas em grau, do sacerdócio comum dos fiéis, para o serviço do qual Cristo o instituiu. 

 


