
REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO CURSO  

1. Apresentar CÓPIA DA CERTIDÃO DE BATISMO 

2. Preencher o FORMULÁRIO OFICIAL DO CRISMA  

3. Deve-se ter feito a Primeira Comunhão. 

4. No caso de não ter feito ainda a Primeira 

Comunhão com este curso pode-se integrar em 

forma conjunta.  

5. Custo do curso 25.00 francos  

6. Custo da Bíblia 25.00 francos 

DATAS DOS CURSOS 

 Domingo 02 Fevereiro 

 Domingo 01 Março 

 Domingo 15 Março 

 Domingo 19 Abril 

 Domingo 17 Maio 

 CELEBRAÇÃO DO CRISMA: DOMINGO 28.06.2020 

às 11:00 Igreja Santa Maria - Wylerstrasse, 24 

3014 BREITEREIN - Berna. 

LUGAR DO CURSO 

Escritório da Missão Católica de Língua Portuguesa: 

Zähringerstrasse 25, 3012 Berna 

telefone de contacto: 031.533.54.40  

e-mail: mclportuguesa@kathbern.ch   Missionários 

Responsáveis: Pe. Oscar Gil e Pe. Pedro Granzotto 

SACRAMENTO DA   

CRISMA 

O Catecismo da Igreja Católica ensina que o 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) 
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PROGRAMA DO CURSO 

 

 Primeira Parte: das 09:00-10:30 

 Pausa café: das 10:30-11:00 

 Santa Missa no LOCAL: 11:00-11:45 

 Pausa Almoço: 12:00 -13:00 cada pessoa traz o 

seu lanche: possibilidade de usar micro-ondas, 

pratos, copos, talheres etc.  

 Segunda Parte: das 13:00 até 15:00 (com pausa 

de 15 minutos) 

 

 

1 - Batismo 

O Batismo é entendido como o sacramento que abre as portas da 

vida cristã ao batizado, incorporando-o à comunidade católica, ao 

grande Corpo Místico de Cristo, que é a Igreja em si. Este ritual de 

iniciação cristã é feito normalmente com água sobre o batizando, 

através de imersão, efusão ou aspersão. Ou, utilizando outras 

palavras do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, "o rito 

essencial deste sacramento consiste em imergir na água o 

candidato ou em derramar a água sobre a sua cabeça, enquanto é 

invocado o Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo". O Batismo 

significa imergir "na morte de Cristo e ressurgir com Ele como 

nova criatura".                                       

2 - Crisma ou Confirmação 

Confirmação do Batismo ou Crisma o batizado reafirma sua fé em 

Cristo, sendo ungido durante a cerimônia, recebendo os sete dons 

do Espírito Santo. A unção é feita pelo Bispo ou padre autorizado, 

com óleo abençoado na quinta-feira da Semana Santa. 

É um sacramento instituído para dar oportunidade a uma pessoa - 

que foi batizada por decisão alheia e que tem, perante a Igreja, 

compromissos assumidos por outras pessoas em seu nome diante 

da pia batismal – de confirmar o desejo de ser membro da família 

cristã dentro da Igreja Católica e de reafirmar aqueles 

compromissos, depois de atingir a “idade da razão”. –  

3 – Eucaristia  

É a celebração em memória de Cristo, recordando a santa ceia, a 

paixão e a ressurreição, em que o Cristão recebe a hóstia 

consagrada. É o sacramento culminante, que dá aos fieis a 

oportunidade de receber e ingerir fisicamente o que consideram 

como sendo o corpo de Jesus Cristo, em que se transformou o pão 

consagrado pelo sacerdote, assim como o vinho se transforma no 

Seu sangue.  

 


