
ORIENTAÇÕES 

CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO DA CRISMA 

Diocese de Santo André 
Com o objetivo de ajudar as comunidades a preparar e celebrar bem o Sacramento da Crisma, 

apresentam–se as seguintes orientações: 

  

1 Escolha da Missa 

  

Nos dias que são permitidas as Missas rituais celebra-se a Missa Ritual da Confirmação. O 

Missal Romano (p. 794- 798) nos oferece três formulários de Missa Ritual na Confirmação, bem como 

o Prefácio da Crisma (p. 438).  

Em quais dias não se permite a Missa Ritual na Confirmação?  

É permitida todos os dias, exceto nos domingos do Advento, da Quaresma e da Páscoa, nas 

solenidades, nos dias da Oitava da Páscoa, na Quarta-feira de Cinzas e em todos os dias da 

Semana Santa (cf. MR p 794 e IGMR 372). Ocorrendo a celebração da Crisma nestes, celebra-se 

a missa do dia e inclui o rito da Confirmação após a homilia.            

Nos domingos do Tempo Comum, nos dias de semana do Tempo Comum, do Advento, da 

Quaresma, da Páscoa, não ocorrendo nenhuma solenidade celebra-se a Missa Ritual na 

Confirmação. 

  

2 Escolha das leituras para a Celebração 

  

O Rito da Confirmação/Pontifical Romano apresenta um Lecionário com uma grande variedade 

de leituras para a celebração da Crisma. Os responsáveis pela liturgia da Crisma escolham os textos 

que mais convier para a comunidade. Na semana que antecede a celebração da Crisma, o Bispo 

deve ser informado a respeito das leituras escolhidas. 

  

3 Entrada dos crismandos com seus padrinhos 

  

            Os crismandos com seus padrinhos, no início da celebração, tanto poderão já estar dentro da 

Igreja, no lugar para eles reservados, como entrar solenemente em procissão. A entrada dos 

crismandos deve ser ocorrer pelo menos 5 min antes do horário previsto para o início da Celebração.        

      A respeito dos padrinhos, é muito conveniente que, já no início da preparação para a Crisma, 

sejam lembradas as condições para alguém ser padrinho/madrinha no sacramento da Confirmação/ 

Crisma, que são as mesmas do Batismo (cf CDC, cân 893 § 1 e 874). Dentre essas condições, 

destacamos: seja católico, confirmado, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve 

uma vida de acordo com a Fé e o encargo que vai assumir (p.ex.: se casado que o seja no religioso). 

Não é preciso que o padrinho/madrinha. 

  

4 Rito da Crisma 

 

Após a proclamação do Evangelho, antes da homilia, estando todos sentados, o pároco ou 

administrador paroquial faz a apresentação dos crismandos e dos padrinhos, convidando-os a se 

levantar, conforme a apostila com os rituais no site da Diocese. 

Após a homilia os crismandos ficam em pé, o animador faz a leitura e, se for o caso, os 

crismandos acendem suas velas no Círio Pascal (enquanto acendem-se as velas pode ser cantado um 

refrão do Espírito Santo); em seguida, fazendo sua Profissão de Fé, respondem às interrogações do 

Bispo com convicção e no singular: Renuncio (por três vezes), Creio (por quarto vezes) e Amém (uma 



vez), conforme a apostila. Terminada a Profissão de Fé apagam-se as velas (o animador pode indicar 

para que isto seja feito).  

No momento da Unção com o Santo Óleo do Crisma, o crismando deve aproximar-se do Bispo, 

acompanhado do padrinho ou madrinha. Este (a) deve estar à esquerda do crismando, colocando sua 

mão direita sobre o ombro do afilhado (a).  

É necessário organizar bem a fila de tal modo que não haja muito espaço entre o que está sendo 

ungido e o que vem em seguida.  

Cada crismando usará um crachá trazendo seu nome bem legível e visível de forma que facilite 

o Bispo pronunciá-lo e prosseguir a forma sacramental.   

Durante a unção a fim de que nada interfira no diálogo entre o Bispo e o crismando não se 

canta. Após a unção do último crismando, enquanto o bispo lava as mãos pode se cantar um refrão do 

Espírito Santo.  

Realiza-se a oração dos fiéis, terminada esta procede-se à liturgia eucarística conforme o rito 

da missa (cf. Pontifical Romano, 31). 

 Para a comunhão dos crismados não é necessária organização de fila como para a unção; eles 

devem ir livremente, em procissão, como nas outras missas. Para a Bênção pode ser utilizada a forma 

prevista no Pontifical Romano, n 33, ou Missal Romano, p. 796.           

 

 5 Orientações gerais 

  

Não usar a expressão crismandos para crismados, por exemplo: na oração dos fiéis, nos 

avisos e mensagens finais. Uma vez ungido com o Santo Crisma eles tornam-se crismados.  

Sacramento da Crisma e não Sacramento do Crisma. Missa da Crisma e não Missa do 

Crisma. Missa do Crisma ou Missa Crismal é a Missa que o Bispo celebra com os padres na Quinta- 

feira Santa na Catedral, na qual consagra o Óleo do Crisma e abençoa os Óleos do Batismo e dos 

Enfermos.  

O Rito a ser utilizado para a Celebração da Crisma deve estar em conformidade com Pontifical 

Romano ou Ritual da Confirmação, salvaguardando as informações da apostila que pode ser baixada 

no site da Diocese de Santo André.  

Os fotógrafos não devem subir no presbitério ou ficar muito próximo do presidente da 

celebração. Discrição e prudência são palavras chave. A foto dos crismados com o bispo no final da 

celebração deve ser uma com o grupo todo que foi crismado. Caso o número seja muito grande (mais 

do que 120) divida-se em grupo menores.            

 

Com anuência do Revmo. Bispo Diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini. 

  

  

Pe. Vinicius Ferreira Afonso 

Mestre de Cerimônias do Sólio Diocesano 


