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DO CRISMA



1) O QUE É 
O SACRAMENTO DO CRISMA?
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1) O QUE É O SACRAMENTO DO CRISMA?

"A Confirmação completa a graça baptismal; Ela é o 
sacramento que dá o Espírito Santo, para nos 
enraizar mais profundamente na filiação divina, 
incorporar-nos mais solidamente em Cristo, tornar 
mais firme o laço que nos prende à Igreja, 
associar-nos mais à sua missão e ajudar-nos a dar 
testemunho da fé cristã pela palavra, 
acompanhada de obras" (Catecismo da Igreja Católica 
1316). 
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1) O QUE É O SACRAMENTO DO CRISMA?

O Sacramento do Crisma (Confirmação) integra o 
itinerário da iniciação Cristã.

Na Igreja ocidental, a Confirmação é administrada aos 
jovens como "sacramento da maturidade cristã", dado 
que, ao serem baptizados em crianças, foram os pais 
e padrinhos que pronunciaram a profissão de fé. 
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1) O QUE É O SACRAMENTO DO CRISMA?

Agora que começam a viver e a agir de forma 
independente, pronunciam eles próprios o seu "sim" à 
comunidade de fé que os integrou pelo Baptismo.

 Dizem sim a Cristo e proclamam a sua disponibilidade 
para com Ele, assim como a vontade de não negar a 
sua fé.

 Declaram o seu consentimento para se 
comprometerem em favor da Igreja e para ajudarem 
os seus irmãos e irmãs
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2) MATÉRIA E FORMA
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2) MATÉRIA E FORMA

A matéria do Sacramento do Crisma é o Santo Crisma, o 
óleo da oliveira (azeite), misturado com um bálsamo 
perfumado e abençoado solenemente pelo Bispo na 
Quinta-feira Santa. 

Essa matéria é usada pelo Bispo na cerimónia do 
Crisma, junto com a imposição das mãos sobre a 
cabeça, quando o ministro traça o Sinal da Cruz com o 
Santo Crisma na fronte do crismando, dizendo as 
palavras da Forma:
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2) MATÉRIA E FORMA

“N., recebe, por este sinal, o Espírito Santo, 
o dom de Deus”. 

O confirmando responde: “Amén”.

De seguida, ao mesmo tempo o Bispo unge a fronte 
do confirmando com o santo crisma, marcando-o 
assim com o sinal do Espírito Santo, a fim de que se 
conheça a quem pertence, do mesmo modo como se 
conheciam os escravos com a marca do seu amo.
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2) MATÉRIA E FORMA

Antes de receberem o sacramento, os confirmandos 
renovam as suas promessas baptismais, com a
renúncia e a profissão de fé da Igreja.
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3) MINISTRO DO CRISMA
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3) MINISTRO DO CRISMA 

O ministro do Sacramento do Crisma é o Bispo 
(ou o seu representante autorizado), pois é o 
pai de todos os fiéis, aquele que lhes confere a 
maturidade da vida da graça. 
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4) INSTITUIÇÃO DO CRISMA
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4) INSTITUIÇÃO DO CRISMA 

Como sabemos que Jesus Cristo instituiu este 
Sacramento, se não aparece este facto no Evangelho? 

Sabemos que verdadeiramente Jesus Cristo instituiu o 
Sacramento do Crisma porque os Apóstolos 
administraram este Sacramento, como aparece nos 
Actos dos Apóstolos (Actos 8, 14) e porque a Igreja 
sempre ensinou esta verdade. 
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4) INSTITUIÇÃO DO CRISMA 

Já ensinava S. Cripriano, Bispo martirizado no ano 258:

“Os baptizados serão conduzidos aos Bispos, a fim de, 
por sua oração e imposição das mãos, receberem o 
Espírito Santo, e pelo selo do Senhor, serem 
perfeitos.”
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5) QUAIS SÃO AS GRAÇAS QUE 
RECEBEMOS PELO SACRAMENTO 
DO CRISMA?
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5) QUAIS SÃO AS GRAÇAS QUE RECEBEMOS?

Tal como o Baptismo, a Confirmação imprime também à 
alma um carácter espiritual, um selo indelével; é por 
isso que não podemos receber este sacramento mais 
do que uma vez. 

O dom do Espírito Santo torna aquele que o recebe 
capaz de converter-se em “sal da terra e luz do 
mundo” (Mt 5,13-14), de testemunhar Jesus Cristo, 
através da sua vida e dos seus actos, de tal modo que 
todos pensem: é um cristão que fala e age como tal.

16



5) QUAIS SÃO AS GRAÇAS QUE RECEBEMOS?

Quem o recebe fica enriquecido com o Dom do 
Espírito Santo e une-se mais perfeitamente à 
Igreja. 

O cristão que recebeu o Crisma torna-se 
testemunha de Cristo pela palavra e pelas 
obras e obriga-se a difundir a Fé (Cf. Código de 
Direito Canónico, cân. 879).

17



6) QUAIS SÃO OS SETE DONS DO 
ESPÍRITO SANTO QUE 
RECEBEMOS DE MODO ESPECIAL 
NO CRISMA?
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DONS DO ESPIRITO SANTO

 Temor de Deus
 Piedade
 Fortaleza
 Conselho 
 Ciência 
 Inteligência 
 Sabedoria
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7) POR QUE EXISTEM 
PADRINHOS PARA O CRISMA?
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7) POR QUE EXISTEM PADRINHOS? 

Porque, como no caso do Baptismo, é bom 
termos pais espirituais que nos apresentem à 
Igreja nesta ocasião tão importante, nos 
aconselhem nas lutas da vida, e rezem por 
nós. 

Por isso os padrinhos do Crisma devem ser 
católicos, crismados, tendo já idade suficiente 
para aconselhar seus afilhados. 
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COMPROMISSO

Cremos no Espírito Santo
que nos capacita 
a viver sem violência,
a ir junto dos pobres, 
a comprometer-nos com os fracos, 
a servir a Deus. 
Cremos no Espírito de Jesus Cristo 
que nos impulsiona a viver como irmãos, 
a mudar os nossos hábitos, 
a reparar os prejuízos 
e a criar a esperança até 
que todos compreendam 
que somos filhos e filhas de Deus.
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SACRAMENTOS

BAPTISMO CONFIRMAÇÃO EUCARISTIA

ORDEM MATRIMÓNIO PENITÊNCIA E 
RECONCILIAÇÃO

UNÇÃO DOS 
DOENTES
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CELEBRAÇÃO

 Crisma:
Dia 5 de Dezembro – sábado – 21:30 horas

 Confissões:
Dia 2 de Dezembro – quarta – 21:30 horas
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