
    SACRAMENTO DO CRISMA 
O Catecismo da Igreja Católica ensina que a Crisma, pertence, 
juntamente com o batismo e a Eucaristia, aos três sacramentos 
da iniciação cristã da Igreja Católica. Nesse sacramento, tal 
como ocorreu no Pentecostes, o Paráclito desceu sobre a 
comunidade dos discípulos, então reunida. Assim como neles, 
o Espírito Santo também desce em cada batizado que pede à 
Igreja esse dom [Espírito Santo]. Dessa forma, o sacramento 
encoraja o fiel e o fortalece para uma vida de testemunho de 
amor a Cristo. 

A Confirmação é o sacramento que completa o batismo e pelo 
qual recebemos o dom do Espírito Santo. Quem se decide 
livremente por uma vida como filho de Deus e pede o Paráclito, 
sob o sinal da imposição das mãos e da unção do óleo do 
Crisma, obtém a força para testemunhar o amor e o poder do 
Senhor com palavras e atos. Essa pessoa agora é membro 
legítimo e responsável da Igreja Católica. 

Chama-se Crisma (nas Igrejas Orientais: Crismação com o 
Santo Myron) por causa do rito essencial, que é a unção. 
Chama-se Confirmação, porque confirma e reforça a graça 
batismal. O óleo do Crisma é composto de óleo de oliveira 
(azeite) perfumado com resina balsâmica. Na manhã da 
Quinta-feira Santa, o bispo o consagra para ser utilizado no 
batismo, na confirmação, na ordenação dos sacerdotes e dos 
bispos e na consagração dos altares e dos sinos. O óleo 
representa a alegria, a força e a saúde. Quem é ungido com o 
Crisma deve difundir o bom perfume de Cristo (cf. II Cor 2,15). 

 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO CURSO 

1. Apresentar CÓPIA DA CERTIDÃO DO BAPTISMO. 
2. Preencher o FORMULÁRIO OFICIAL CRISMA.  
3. Deve-se ter feito a Primeira Comunhão. 
4. No caso de não ter feito a Primeira Comunhão e a 

Profissão Solene, com este curso pode-se integrar 
em forma conjunta.  

5. Custo do livro do curso 10.00 francos.  
6. Custo da Bíblia 25.00 francos. 

      
 CELEBRAÇÃO DO CRISMA: Igreja Santa Maria-

Wylerstrasse, 26, 3014 Berna - BREITERAIN  
 Horário: às 11:00.                                  

  

LUGAR DO CURSO 

 Escritório da Missão Católica de Língua Portuguesa: 
Zähringerstrasse 25, 3012 Berna 
 telefone: 031.533.54.40  
 e-mail: mclportuguesa@kathbern.ch  

 
PROGRAMA DO CURSO 
 

 Primeira Parte: das 09h15-10h15 
 Pausa café: das 10h15-10h30 
 Segunda Parte: 10h30-12h00 
 Se algum aluno deseja trazer lanche ou alguma 

bebida pode trazer sem problema.  
 



O que é Crisma? 

O ato de crismar significa fazer um acordo com Deus. 
Nesse acordo que é intimamente relacionado ao 
Batizado o religioso poderá mais uma vez, consolidar 
sua fé interior na ligação divina e unir-se mais 
firmemente a Cristo e a sua Igreja.  
 

Como se preparar para a Crisma 

O crismando deve ser inserido, e estar presente na vida 
da Igreja: Missa dominical, sacramentos da penitência 
e da eucaristia e a participação na ação pastoral, como 
os encontros semanais, os retiros, e outras ocasiões 
que permitam uma maior aproximação dos conteúdos e 
da abertura do coração à ação do Espírito Santo. 
 
 
A Mensagem de Crisma 
 
Como a Crisma só pode ser feita após o batismo e a 
eucaristia, a mensagem que o sacramento leva é de 
que o fiel agora é um soldado de Deus que recebeu o 
Espírito Santo com mais intensidade. 

Em 2014, o Papa Francisco citou em uma de suas 
missas: “… recordemo-nos que recebemos a 
Confirmação! Recordemos antes de mais para 
agradecer ao Senhor este dom, e depois para pedir-lhe 
que nos ajude a viver como verdadeiros cristãos, a 
caminhar sempre com alegria segundo o Espírito Santo 
que nos foi dado.” 

Portanto, a Crisma é um importante sacramento que 
iluminará o cristão para que, junto aos ensinamentos 
do Espírito Santo ele possa viver uma verdadeira vida 
cristã. 

 

Recebendo o Espírito Santo 

A cerimônia da Crisma é o momento em que irá receber 
o dom Espírito Santo, um momento grandioso e 
sagrado. De acordo com uma das audiências de Papa 
Francisco, “O Espírito Santo é o dom invisível recebido, 
e a Crisma é a marca visível”. 

No rito da Crisma, o Bispo irá colocar sua mão na testa 
do crismando, e somente com o óleo da crisma que foi 
bento na quinta-feira santa, ele irá ungir o mais novo 
soldado de Cristo. O Bispo fará o símbolo da cruz e 
então colocará a mão na cabeça do devotado e dirá as 
palavras “Recebe por este sinal o Espírito Santo, que 
lhe foi confiado como dom“. E então, o rito está 
finalizado. 


