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Evangelho segundo São Lucas (Lc 4,16-18) 

Jesus veio a Nazaré, onde tinha sido criado. 
Segundo o seu costume, entrou em dia de sábado 
na sinagoga e levantou-se para ler. Entregaram-
lhe o livro do profeta Isaías e, desenrolando-o, 
deparou com a passagem em que está escrito: 

«O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me 
ungiu para anunciar a Boa-Nova aos pobres; 
enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e, 
aos cegos, a recuperação da vista; a mandar em 
liberdade os oprimidos, a proclamar um ano 
favorável da parte do Senhor.»  



Baptismo, Confirmação, Eucaristia 

A Confirmação ou 
Crisma,  deve ser 
entendida em 
continuidade com o 
Baptismo, ao qual ela 
está vinculada de 
modo inseparável. 



Iniciação Cristã 

Estes dois Sacramentos, 
juntamente com a Eucaristia, 
formam um único acontecimento 
salvífico, que se denomina 
«iniciação cristã», no qual somos 
inseridos em Jesus Cristo morto 
e ressuscitado, tornando-nos 
novas criaturas e membros da 
Igreja. 



Iniciação Cristã 

Eis por que motivo, na 
origem destes três 
Sacramentos, eram 
celebrados num único 
momento, no final do 
caminho catecumenal, 
normalmente na Vigília 
pascal.  



Iniciação Cristã 

Era assim que se selava o 
percurso de formação e de 
inserção gradual no seio da 
comunidade cristã, que podia 
durar até alguns anos. Procedia-
se passo a passo para chegar ao 
Baptismo, depois à Crisma e 
enfim à Eucaristia. 



"Crisma" 

Em geral, fala-se de 
Sacramento da «Crisma», 
palavra que significa 
«unção». E com efeito 
através do óleo, chamado « 
Crisma sagrado», nós somos 
confirmados no poder do 
Espírito, em Jesus Cristo, o 
Único verdadeiro «Ungido», 
o «Messias», o Santo de 
Deus. 



"Confirmação" 

Além disso, o termo 
«Confirmação» recorda-nos que 
este Sacramento contribui com um 
aumento da graça baptismal: une-
nos mais solidamente a Cristo; 
leva a cumprimento o nosso 
vínculo com a Igreja; infunde em 
nós uma especial força do Espírito 
Santo para difundir e defender a 
fé, para confessar o nome de 
Cristo e para nunca nos 
envergonharmos da sua Cruz. 



"Confirmação" 

Por isso, é 
importante prestar 
atenção a fim de 
que as nossas 
crianças, os 
nossos jovens 
recebam este 
Sacramento. 



O Espírito Santo  

Todos nós prestamos atenção para 
que eles sejam baptizados, e isto é 
bom, mas talvez não nos 
preocupemos muito a fim de que 
recebam a Crisma. Deste modo, eles 
permanecerão a meio caminho e não 
receberão o Espírito Santo, que é 
muito importante na vida cristã, porque 
nos concede a força para ir em frente. 



O Espírito Santo  

Pensemos um pouco nisto, cada 
um de nós: preocupamo-nos 
verdadeiramente para que as 
nossas crianças, os nossos 
jovens recebam a Crisma! Isto é 
importante, é importante! 



O Espírito Santo  

E se vós, em casa, tendes 
crianças e jovens que ainda não 
a receberam, e que já estão na 
idade de a receber, fazei todo o 
possível para que levem a 
cumprimento a iniciação cristã e 
recebam a força do Espírito 
Santo. É importante! 



Boa preparação 

Naturalmente, é necessário 
oferecer aos crismandos uma 
boa preparação, que deve ter em 
vista levá-los a uma adesão 
pessoal à fé em Cristo e 
despertar neles o sentido da 
pertença à Igreja. 



Obra de Deus 

Como cada Sacramento, a 
Confirmação não é obra 
dos homens mas de Deus, 
que cuida da nossa vida, 
de maneira a plasmar-nos 
à imagem do seu Filho, 
para nos tornar capazes 
de amar como Ele.  



Os sete dons 

E fá-lo infundindo em nós o seu 
Espírito Santo, cuja acção 
permeia cada pessoa e a vida 
inteira, como transparece dos 
sete dons que a Tradição, à luz 
da Sagrada Escritura, sempre 
evidenciou. 



Os sete dons 

Eis os sete dons: A 
Sabedoria, a Inteli-
gência, o Conselho, a 
Fortaleza, a Ciência, a 
Piedade e o Temor de 
Deus, que são conce- 
didos precisamente 
através do Espírito 
Santo no Sacramento da 
Confirmação. 



Sabedoria 

E a sapiência consiste 
precisamente nisto: é a graça de 
poder ver tudo com os olhos de 
Deus (audiência 9.4.2014).  



Inteligência 

É uma graça que só o Espírito 
Santo pode infundir e que 
suscita no cristão a capacidade 
de ir além do aspecto externo da 
realidade e perscrutar as 
profundidades do pensamento 
de Deus e do seu desígnio de 
salvação (audiência, 30.4.2014). 



Conselho 

Através do conselho é o próprio 
Deus, com o seu Espírito, que 
ilumina o nosso coração, 
fazendo com que 
compreendamos o modo justo 
de falar e de nos comportarmos, 
e o caminho que devemos seguir 
(audiência, 7.5.2014). 



Fortaleza 

Com o dom da fortaleza, o 
Espírito Santo liberta o terreno 
do nosso coração, liberta-o do 
torpor, das incertezas e de todos 
os temores que podem detê-lo, 
de modo que a Palavra do 
Senhor seja posta em prática, de 
forma autêntica e jubilosa 
(audiência, 14.5.2014).  



Ciência 

Capacidade do homem de 
conhecer cada vez melhor a 
realidade que o circunda e de 
descobrir as leis que regulam a 
natureza e o universo. Um dom 
especial, que nos leva porta a 
colher, através do criado, a 
grandeza e o amor d Deus e a 
sua relação profunda com cada 
criatura (audiência, 21.5.2014) 



Piedade 

Piedade, que mantém viva no 
coração a chama do amor ao 
nosso Pai que está no céu, de 
modo a rezar a Ele todos os dias 
com confiança e ternura de filhos 
amados; a não esquecer a 
realidade fundamental do mundo 
e da minha vida: que Deus existe 
e me conhece e espera a minha 
resposta ao seu projecto (Bento 
XVI, 2.6.2012). 



Temor de Deus 

É sentir por Deus um respeito 
profundo, o respeito da Sua 
vontade que é o verdadeiro 
desígnio da minha vida e o 
caminho através do qual a vida 
pessoal e comunitária pode ser 
boa (Bento XVI, 2.6.2012). 



O próprio Cristo presente em nós 

Quando acolhemos o Espírito 
Santo no nosso coração e 
deixamos que Ele aja, é o 
próprio Cristo que se torna 
presente em nós e adquire forma 
na nossa vida; através de nós 
será Ele, o próprio Cristo, que 
rezará, perdoará, infundirá 
esperança e consolação, servirá 
os irmãos, estará próximo dos 
necessitados e dos últimos, que 
criará comunhão e semeará paz. 



O próprio Cristo presente em nós 

Pensai como isto é importante: 
mediante o Espírito Santo, é o 
próprio Cristo que vem para fazer 
tudo isto no meio de nós e por nós. 
Por isso, é importante que as 
crianças e os jovens recebam o 
Sacramento da Crisma. 



Dar graças ao Senhor por esta grande dádiva 

Estimados irmãos e irmãs, recordemo-nos 
que recebemos a Confirmação. Todos nós!  

Recordemo-lo antes de tudo para dar 
graças ao Senhor por esta dádiva, e além 
disso para lhe pedir que nos ajude a viver 
como cristãos autênticos e a caminhar 
sempre com alegria segundo o Espírito 
Santo que nos foi concedido. 



Vem, Espírito Santo 

Vinde, ó santo Espírito, vinde Amor 
ardente, acendei na terra vossa luz 
fulgente. Vinde, Pai dos pobres: na dor e 
aflições, vinde encher de gozo nossos 
corações. Benfeitor supremo em todo o 
momento, habitando em nós sois o nosso 
alento.  



Vem, Espírito Santo 

Descanso na luta e na paz encanto, no 
calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de 
santidade, que no Céu ardeis, abrasai as 
almas dos vossos fiéis, Sem a vossa força 
e favor clemente, nada há no homem que 
seja inocente. 



Vem, Espírito Santo 

Lavai nossas manchas, a aridez regai, 
sarai os enfermos e a todos salvai. 
Abrandai durezas para os caminhantes, 
animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 
sete dons concedei à alma do que em Vós 
confia: Virtude na vida, amparo na morte, 
no Céu alegria.  
 




