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Apresentação!
Neste terceiro módulo falarei mais um pouco sobre os Sacra-

mentos e na segunda parte sobre o a Crisma. É importante enten-
der que todo fiel que conhece e recebeu os sacramentos estão
fazendo o que Jesus nos ensinou, mas para isso é necessário se-
gui-los e respeitá-los. Qualquer um dos Sacramentos de Deus
tem sua peculiaridade, são elas que devemos respeitar. O Batiza-
do, por exemplo, deve seguir se preparando para a Primeira Co-
munhão, outro exemplo, o que passou pelo Sacramento do Matri-
mônio tem que ser fiel e tratar sua família como filho de Deus, com
respeito, dedicação e amor, como fez São José.

Para entender melhor os Sacramentos é preciso saber que
eles produzem dois efeitos - o “caráter” e a “graça”. O caráter é
uma marca deixada pelo Espírito Santo, ou seja, um “selo espiri-
tual”. Este “selo” é recebido em três Sacramentos que não podem
ser repetidos, pois são recebidos uma “única” vez, são eles, o Ba-
tismo, a Crisma e a Ordem. A Comunhão é recebida com periodi-
cidade, o mesmo em relação ao ato de confessar, que deve ser

regular. O Matrimônio, caso seja respeitado, ou seja, não haja
uma separação, só ocorrerá novamente se um dos parceiros vier
a falecer, do contrário será permanente. Pecam, neste caso, todo
aquele ou toda aquela que se separar sem motivo. A Igreja aceita
algumas separações, mas este ou esta terá algumas coisas proi-
bidas nas cerimônias. No caso do Matrimônio a única possibilida-
de de uma nova união houver a declaração de nulidade do Matri-
mônio, mas isso é assunto para o módulo que falaremos dele. To-
dos. Todos que recebem cada um dos Sacramentos são recebi-
dos por Jesus Cristo, ou melhor, pela Santíssima Trindade, em
nome de Jesus Cristo.

Para concluir! Tudo aquele ou aquela que recebe cada um
dos Sacramentos deve se converter à fé, respeitar as Leis de
Deus, que é superior às leis humanas. Bom curso!
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Os Sacramentos
Crisma

A Crisma ocorre após o ser humano receber o Batismo e a
Comunhão (Eucaristia), por isso é denominada de Confirmação.
Ele não poderá ser aplicado no caso do fiel não ter recebido os
dois anteriores.

Este Sacramento tem a função de nos aproximar com maior
qualidade do Espírito Santo de Deus, portanto, da Santíssima
Trindade. Como os Apóstolos a Crisma é aplicada com a imposi-
ção das mãos com óleo perfumado sobre a cabeça

ACrisma é um Sacramento que tem nas mãos do Sacerdote,
Bispo ou o Papa o dom do Espírito Santo. Todo aquele ou aquela
que tenha recebido esta graça se compromete com Deus, pois ele
confirma o Sacramento do Batismo. O próprio Jesus Cristo foi
Crismado logo após seu batizado por João Batista nas águas do
Rio Jordão quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre Ele.
Não se trata portanto de um rito criado pela Santa Igreja, mas sim
vindo de Deus e de Jesus Cristo.

O óleo é usado durante vários Sacramentos, não apenas a
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Crisma e o Batismo, mas tam-
bém na Ordem. Aquele ou aque-
la que recebe este Sacramento
está confirmando sua fé e o dom
recebido do Espírito Santo.

Ao receber o Selo do Es-
pírito Santo, o ou a fiel se com-
promete a seguir e respeitar as
Leis de Deus e da Santa Igreja,
como já foi destacado anterior-
mente.

É o bispo quem consagra o
óleo, na Quinta-feira Santa, para

toda a diocese sob sua jurisdição. Este óleo é distribuído e usado
pelos sacerdotes durante o ano todo.

Portanto, é importante entender que a Crisma ou Confirma-
ção é a renovação das promessas do Batismo, agora por todos,
inclusive o crismando. Lembrando que o compromisso do batizan-
do bebê é feita pelos pais e padrinhos, na Confirmação o crisman-
do ou crismanda assumem um compromisso e a profissão de fé.
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Em se tratando de um adulto, homem ou mulher, podem re-
ceber simultaneamente a Crisma e a Primeira Comunhão, desde
que já tenha sido batizado.

É considerada a idade denominada “da razão”, ou seja, aos
sete anos de idade ou mais, porém, uma criança com risco de vida
poderá ser crismada com idade inferior à “idade da razão”

ACrisma é explicada no Catecismo Católico organizado pelo
Papa, hoje São João Paulo II, e regido pelo Código de Direito Ca-
nônico da Santa Igreja Católica

Para finalizar este módulo, é importante destacar e repetir
que este Sacramento não pode ser repetido, recebe-se uma única
vez, mesmo que a pessoa receba e abandone a única Igreja de
jesus Cristo e depois retorne.

Fiquem com a Santíssima Trindade, a Sagrada Família, os
Santos e Santas, os Anjos e Arcanjos Espero, mais uma vez, que
este curso lhe ajude a aumentar sua fé e, ainda, entender melhor
ou aprofundar os conhecimentos sobre sua Igreja. Bom curso!
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