MISSA DA CRISMA
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! – Para sempre seja louvado. Neste momento, vamos receber os crismandos,
que tomarão os seus lugares acompanhados pelos seus padrinhos. (ENTRAM OS CRISMANDOS E PADRINHOS – Música
ambiente)

Irmãos e irmãs: celebramos a presença do Espírito Santo na vida da comunidade e na vida de cada um de nós. É o
mesmo Espírito que desceu pela primeira vez sobre os apóstolos e que hoje desce, com a sua força vivificadora, em
cada crismando.
A crisma é sacramento de adultos, de pessoas responsáveis que querem renovar a sua fé em Cristo, participar da vida
da comunidade e realizar serviços em favor dos irmãos, em vista da construção do Reino de Deus.
O Bispo, pastor visível da nossa Igreja, transmitirá aos crismandos o Espírito Santo com a imposição das mãos e a
unção com óleo de oliveira. Fiquemos em pé e, com o canto inicial, acolhamos o Bispo Dom ..., que presidirá esta
celebração juntamente com o Pe. ..., ministros e auxiliares.
CANTO INICIAL
1. RITOS INICIAIS
ACOLHIDA
.........................................................
ATO PENITENCIAL
BISPO: Irmãos e irmãs, assim como
os apóstolos se reuniram no cenáculo
para receber o Espírito Santo, também
nós aqui nos reunimos para celebrar
este momento importante da vida cristã
que é a crisma. Reconhecendo nossas
culpas peçamos o perdão de Deus,
cantando.
CANTO DE PERDÃO
BISPO: Deus, que é nosso Pai, tenha
compaixão de nós, perdoe nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
.........................................................
HINO DE LOUVOR
.........................................................
ORAÇÃO DA COLETA
Oremos: Deus de bondade, realizai em
nós as vossas promessas, para que a
vinda do Espírito Santo nos torne,
perante o mundo, testemunhas do
Evangelho de nosso Senhor Jesus
Cristo que convosco vive e reina na
unidade do Espírito Santo. Amém.
2. RITO DA PALAVRA
1ª LEITURA (Isaías, cap. 61, 1-3. 6.
8b-9)
Isaías nos diz que todo aquele que
anda segundo o Espírito, nele está
presente o amor de Deus; suas obras
dão testemunho da Boa Nova!
LEITURA DO LIVRO DO PROFETA
ISAÍAS

O espírito do Senhor repousa sobre
mim, porque o Senhor me ungiu. Ele
mandou-me anunciar a boa nova aos
pobres, curar os corações feridos,
anunciar aos cativos a anistia e a
liberdade aos prisioneiros. Anunciar
um ano de graça da parte do Senhor,
um dia de vingança para o nosso Deus,
a fim de consolar os aflitos e dar-lhes
uma coroa em vez de cinzas; o óleo da
alegria, em vez do luto.
Vós sereis chamados “sacerdotes do
Senhor”. Eu lhes darei fielmente a
recompensa e selarei com eles uma
aliança eterna. Célebre será sua raça
entre as nações, e entre os povos a sua
descendência. Todos aqueles que os
virem hão de reconhecer a linhagem
bendita do Senhor. - Palavra do
Senhor. Graças a Deus.
.........................................................
SALMO 103 - cantado
Envia teu Espírito, Senhor e renova a
face da terra!
1 - Bendize, ó minh’alma, ao Senhor /
Senhor meu Deus, como és tão grande! /
Vestido de glória e esplendor / Envolto em
luz como num manto!
2 - Firmaste a Terra em suas bases / Os
mares a cobriam como um manto, /
Descobriste as montanhas e os vales / E
firmaste seus limites para sempre!
3 - Fizeste brotar em meio aos vales /
Nascentes que serpeiam entre as
montanhas, / Onde os animais matam a
sede / Às suas margens vêm morar os
passarinhos!
4 - São numerosas as tuas obras / Com
sabedoria as criaste, / Bendize, ó
minh’alma, ao Senhor / Por todas as suas
criaturas!

.........................................................
2ª LEITURA (Atos dos Apóstolos,
cap. 2, 1-8)
O Espírito Santo desce sobre a
comunidade reunida e a prepara para

falar a linguagem do amor. Uma
linguagem entendida por todos.
LEITURA
DOS
ATOS
DOS
APÓSTOLOS
Quando chegou o dia de pentecostes,
os discípulos estavam todos reunidos
no mesmo lugar. De repente, veio do
céu um barulho como se fosse uma
forte ventania, que encheu a casa onde
eles se encontravam. Então apareceram
línguas como de fogo que se
repartiram e pousaram sobre cada um
deles. Todos ficaram cheios do
Espírito Santo e começaram a falar em
outras línguas, conforme o Espírito os
inspirava. Moravam em Jerusalém
judeus devotos de todas as nações do
mundo. Quando ouviram o barulho,
juntou-se a multidão e todos ficaram
confusos, pois cada um ouvia os
discípulos falarem em sua própria
língua.
Cheios de espanto e de admiração
diziam: “Esses homens que estão
falando não são todos galileus? Como
é que nós os escutamos na nossa
própria língua?
Palavra do Senhor. – Graças a Deus.
.........................................................
EVANGELHO
(Segundo São Lucas)
Em Nazaré Jesus, repleto do Espírito
Santo, dirige ao povo a mensagem
amorosa do Pai, que perdoa os
pecados, liberta os oprimidos, torna
felizes os pobres e aflitos.
.........................................................
CANTO DE ACLAMAÇÃO
.........................................................
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo + segundo São Lucas.
Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré
onde fora criado e, segundo seu
costume, entrou em dia de sábado na
sinagoga, e levantou-se para ler. Foilhe entregue o livro do profeta Isaías;
abrindo-o, encontrou o lugar onde está
escrito:
“O Espírito do Senhor repousa sobre
mim, porque ele me ungiu para
evangelizar os pobres; enviou-me para
proclamar a remissão aos presos e aos
cegos a recuperação da vista, para
restituir a liberdade aos oprimidos, e
para proclamar um ano de graça do
Senhor”.
Enrolou o livro, entregou-o ao servente
e sentou-se. Todos na sinagoga
olhavam-no, atentos. Então começou a
dizer : “Hoje realizou-se essa Escritura
que acabastes de ouvir”.
Todos testemunhavam a seu respeito, e
espantavam-se das palavras cheias de
graça que saíam de sua boca. – Palavra
da Salvação. Glória a vós, Senhor!
(Apresentação dos crismandos. O
padre convida os crismandos a ficarem
em pé e diz:)
Senhor Bispo, aqui estão os nossos
irmãos e irmãs que desejam
receber o sacramento do
Crisma!
BISPO: Muito me alegro e agradeço a
Deus. De agora em diante, como
cristãos adultos, como apóstolos,
precisarão muito do vosso apoio.
Acolhei-os mais profundamente em
vossa comunidade de cristãos.
.........................................................
HOMILIA
3. RITO DA CRISMA
Com.: Neste momento, os padrinhos
recebem
seus
afilhados.
Toda
comunidade é responsável por esses
irmãos e irmãs que hoje vão receber o
sacramento da crisma. Como a
comunidade não pode toda inteira
acompanhar de perto cada um dos
crismados, ela confia esta missão aos
padrinhos.
PADRE: Os padrinhos queiram ficar
em pé!
BISPO: Caros padrinhos, recebendo
esses crismados como “afilhados”,
deveis ajudá-los para que assumam as
responsabilidades de cristãos adultos

na
fé.
Deste
modo,
sereis
colaboradores desses novos apóstolos.
PADRINHOS: Damos graças a Deus
e pedimos que ele sempre nos ajude
nesta missão!
4. RENOVAÇÃO DAS
PROMESSAS DE BATISMO
Com: A crisma nos dá força para que,
no decorrer da vida, possamos ser
confirmados na dignidade e missão de
batizados. Por isso, neste momento, os
crismandos renovam as promessas do
batismo. As velas acesas no Círio
Pascal mostram a sua disposição em
seguir a Cristo de modo mais
consciente, guiando-se pela luz de
Cristo e sendo luz para os demais
irmãos e irmãs na comunidade.
Convidamos os representantes de
turma que venham ascender as velas e
levem esta chama aos demais.
BISPO: Queridos crismandos, no dia
do batismo foram os pais e os
padrinhos de vocês que, em seu lugar,
prometeram renunciar a tudo aquilo
que impede o seguimento de Cristo.
Hoje, são vocês mesmos que
prometem romper com a maldade e
seguir a Cristo no caminho do bem.
Deste modo, vocês se declaram
maduros e adultos na fé.
Renunciam ao demônio e a todas as
suas obras e seduções?
CRISMANDOS: Renuncio!
BISPO: Renunciam a tudo o que
desune e leva a oprimir os irmãos e
imãs?
CRISMANDOS: Renuncio!
BISPO: Vocês crêem em Deus Pai,
que fez tudo o que existe, que nos ama
e deseja a felicidade de todos os seus
filhos e filhas?
CRISMANDOS: Creio!
BISPO: Vocês crêem em Jesus Cristo,
Deus Filho que se fez homem como
nós, nasceu da Virgem Maria, sofreu e
morreu para nos salvar, foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
CRISMANDOS: Creio!
BISPO: Vocês crêem em Deus
Espírito Santo que mora em cada um

de nós e vive presente atuando na
Igreja?
CRISMANDOS: Creio!
BISPO: Vocês crêem na Igreja que
Jesus Cristo nos deixou e na missão de
fazer com que todos sejam seus
discípulos?
CRISMANDOS: Creio!
BISPO: Vocês crêem na Igreja
Católica, na comunhão dos santos, na
remissão dos pecados, na ressurreição
da carne e na vida eterna?
CRISMANDOS: Creio!
5. IMPOSIÇÃO DE MÃOS
Com: Neste momento, o bispo faz a
oração pedindo a Deus que envie o
seu Espírito sobre os crismandos. Esta
oração é acompanhada de imposição
das mãos, gesto muito freqüente no
início da Igreja. Este gesto de
invocação do dom do Espírito Santo
significa também que Deus escolhe e
consagra para uma missão.
BISPO: Roguemos, caros irmãos e
irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que
derrame o Espírito Santo sobre estes
seus filhos filhas adotivos, já
renascidos no Batismo para a vida
eterna, a fim de confirmá-los pela
riqueza dos seus dons e configurá-los
pela sua unção ao Cristo, Filho de
Deus.
(Todos rezam em silêncio)
(O
Bispo
e
os
presbíteros
concelebrantes impõem as mãos sobre
todos os confirmados. O Bispo diz:)
BISPO: Deus Todo-Poderoso, Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo, que pela
água e pelo Espírito Santo fizestes
renascer estes vossos servos e servas,
libertando-os do pecado, enviai-lhes o
Espírito Santo Paráclito; dai-lhes,
Senhor, o espírito de sabedoria e
inteligência, o espírito de conselho e de
fortaleza, o espírito de ciência e de
piedade e enchei-os do espírito do
vosso temor. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. – Amém.
6. UNÇÃO DO CRISMA

Com: Na unção do crisma, o jovem é
investido, autorizado e consagrado
para uma missão: a missão de Jesus
Cristo. Por isso, recebe a força, o
poder do Espírito Santo.
O bispo unge a fronte do crismando
traçando o sinal da cruz, dizendo:
“Recebe por este sinal o Espírito
Santo, Dom de Deus!”
Crismandos, aproximem-se do Bispo,
acompanhados de seus padrinhos.
Padrinhos, num gesto de acolhida,
coloquem a mão direita sobre o ombro
do crismando.
IMPOSIÇÃO DAS MÃOS
Cantos intercalados por
instrumental

4.

5.

6.

música

BISPO: (...), recebe, por este sinal, o
Espírito Santo, dom de Deus.
CRISMANDO: Amém.
BISPO: A paz esteja contigo.
CRISMANDO: E contigo também.
Oração da Comunidade
BISPO: Meus irmãos e irmãs, na
alegria da efusão do Espírito Santo
operante
no
sacramento
da
Confirmação, elevemos a Deus Pai a
nossa súplica, invocando o auxílio
divino
para
correspondermos
dignamente aos dons recebidos.
- Senhor, escutai a nossa prece.

7.

testemunho missionário, rezemos
ao Senhor:
Para que os pais e padrinhos
cumpram com responsabilidade,
com a ajuda do Espírito Santo, a
sua tarefa de educadores na fé,
rezemos ao Senhor:
Por todos os catequistas que se
dedicaram a transmitir com
fidelidade os ensinamentos de
Jesus, para que sejam plenamente
revestidos, no seu ministério
catequético, de todos os dons e
graças do Espírito Santo, rezemos
ao Senhor:
Por todos aqueles que receberam
carismas especiais do Espírito
Santo, para que os coloquem
fielmente a serviço da comunidade
e não do interesse pessoal, rezemos
ao Senhor:
Por todos nós e por todos os fiéis
em Cristo, para que, a exemplo da
Virgem Maria, nos deixemos guiar
interiormente pelo Espírito Santo a
fim de sermos verdadeiramente
cristãos, rezemos ao Senhor:

BISPO: Ouvi com bondade, ó Deus, a
nossa oração, e derramai nos corações
de vossos filhos e filhas os dons que
distribuístes outrora no início da
pregação apostólica. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.
7. RITO EUCARÍSTICO

1. Pelo Papa Bento XVI, pelo nosso

Arcebispo Dom Moacyr, pelo
Bispo aqui presente, Dom ..., e por
todos os bispos auxiliares, pelo
nosso Pároco ... e nosso Vigário
Paroquial ... e por todos os
sacerdotes, para que, na fidelidade à
vocação recebida, guiem com
sabedoria e santidade o povo de
Deus que lhes foi confiado,
rezemos ao Senhor:
2. Pela Igreja edificada pelo Espírito
Santo sobre o fundamento dos
Apóstolos, para que cresça na
concórdia,
guarde a fé e
testemunhe
a
verdade
do
Evangelho, rezemos ao Senhor:
3. Por todos os que hoje receberam o
sacramento da Confirmação, para
que construam a própria vida na
obediência ao Evangelho, no
serviço ao próximo e no

CANTO DAS OFERENDAS
.........................................................
Orai, irmãos e irmãs...
Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para a glória de seu nome,
para nosso bem e de toda a santa
Igreja.
ORAÇÃO
SOBRE
AS
OFERENDAS
Oremos: Acolhei, ó Pai, com o vosso
Filho único, estes vossos filhos e filhas
marcados com sinal da cruz e com a
unção espiritual para que, oferecendose sempre a vós com o Cristo, recebam
cada vez mais o vosso Espírito. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Oração Eucarística – V
(Prefácio, pág. 438)

Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai
santo, Deus eterno e Todo-Poderoso,
por Cristo, Senhor nosso.
No Batismo nos concedeis o dom da
fé, fazendo-nos participantes do
mistério pascal de vosso Filho.
Pela imposição das mãos e a unção real
do crisma, nos confirmais com o selo
do Espírito Santo, para celebrar o
milagre de Pentecostes.
Ungidos pelo Espírito e alimentados no
banquete eucarístico, nos tornamos
imagens do Cristo Senhor, para
anunciar ao mundo a certeza da
salvação e dar, na Igreja, o testemunho
da fé redentora. Reunidos nesta
assembléia festiva, reconhecemos em
vós a fonte de todo o bem e o
fundamento de nossa paz.
Enquanto esperamos a plenitude
eterna, proclamamos a vossa glória,
cantando a uma só voz:
.........................................................
Santo, Santo, Santo...
.........................................................
Senhor, vós que sempre quisestes ficar
muito perto de nós, vivendo conosco
no Cristo, falando conosco por ele,
mandai vosso Espírito Santo a fim de
que as nossas ofertas se mudem no
Corpo + e no Sangue de nosso Senhor
Jesus Cristo.
Mandai vosso Espírito Santo !
Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus
tendo o pão em suas mãos, olhou para
o céu e deu graças, partiu o pão e o
entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI,

TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU

CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos. Deu
graças novamente e o entregou a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE
DO MEU SANGUE. O SANGUE DA NOVA E
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR
VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é Mistério da Fé!
Toda vez que se come deste pão,
toda vez que se bebe deste vinho, se

recorda a paixão de Jesus Cristo e se
fica esperando sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momento, a
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua
ressurreição e ascensão: nós queremos
a vós oferecer este pão que alimenta e
que dá vida, este vinho que nos salva e
dá coragem.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E quando recebermos pão e vinho, o
Corpo e Sangue dele oferecidos, o
Espírito nos una num só corpo, pra
sermos um só povo em seu amor.
O Espírito nos una num só corpo.
Protegei a vossa Igreja que caminha
nas estradas do mundo rumo ao céu,
cada dia renovando a esperança de
chegar junto a vós, na vossa paz.
Caminhamos na estrada de Jesus.
Dai ao Santo Padre, o papa Bento
XVI, ser bem firme na fé, na caridade,
e a , Dom Moacyr, que é bispo desta
Igreja, muita luz para guiar o seu
rebanho.
Caminhamos na estrada de Jesus.
Esperamos entrar na vida eterna com a
Virgem Maria, Mãe de Deus e da
Igreja, os apóstolos e todos os santos
que na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
Esperamos entrar na vida eterna.
A todos que chamastes para outra vida,
na vossa amizade, e aos marcados com
o sinal da fé, abrindo vossos braços,
acolhei-os. Que vivam para sempre
bem felizes no reino que para todos
preparastes.
A todos dai a luz que não se apaga.
E a nós, que agora estamos reunidos e
somos povo santo e pecador, dai força
para construirmos juntos o vosso reino
que também é nosso.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a
vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
Amém.
8. RITO DA COMUNHÃO
PAI NOSSO

.........................................................
RITO DA PAZ
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados
pela vossa misericórdia, sejamos
sempre livres do pecado e protegidos
de todos os perigos, enquanto, vivendo
a esperança, aguardamos a vinda do
Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que
sois Deus, com o Pai e o Espírito
Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre
convosco!
O amor de Cristo nos uniu!
Como filhos e filhas do Deus da paz,
saudai-vos com um gesto de comunhão
fraterna!
.........................................................
CORDEIRO DE DEUS, que tirais ao
pecado do mundo, tende piedade de
nós!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo, dai-nos a paz!
Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mundo!
Senhor, eu não sou digno de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo.
.........................................................
COMUNHÃO
.........................................................
ORAÇÃO
DEPOIS
DA
COMUNHÃO
Oremos: Acompanhai, ó Deus, com a
vossa bênção, aqueles que receberam a
unção do Espírito Santo e foram
nutridos pelo sacramento do vosso
Filho, para que, superando todas as
adversidades, alegrem a vossa Igreja
por uma vida santa e a façam crescer
no mundo por seu amor, as suas obras.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

9. RITOS FINAIS
MENSAGEM (Liturgia)
.........................................................
BÊNÇÃO
BISPO: O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
BISPO: Abençoe-vos Deus, Pai TodoPoderoso, que vos fez renascer da água
e do Espírito Santo e vos tornou seus
filhos e filhas adotivos, e vos conserve
dignos de seu amor de Pai.
Amém.
BISPO: Abençoe-vos o seu Filho
Unigênito, que prometeu que o
Espírito da verdade permaneceria na
Igreja, e vos confirme com sua força
na profissão da verdadeira fé.
Amém.
BISPO: Abençoe-vos o Espírito Santo,
que acende o fogo do amor no coração
dos discípulos, e vos conduza, unidos
num só corpo e sem tropeço, à alegria
do Reino de Deus.
Amém.
BISPO: Abençoe-vos Deus TodoPoderoso, Pai e Filho + e Espírito
Santo.
Amém.
Proclamai a todos o amor de Deus! Ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus!

