
UMA NOVA 
PROPOSTA 

PARA O CRISMA



CONSTATAÇÃO DA PRÁTICA ATUAL
Constatamos que, até agora, o sacramento do Crisma, tem sido vivido, 
não como algo que completa a iniciação cristã, mas como a conclusão 
da vida na igreja. O que deveria ser uma celebração da adesão 
completa a Cristo na Igreja torna-se, muitas vezes, uma fachada e a 
festa da despedida, convencidos que o sacramento fará efeitos em 
algum momento. Esta mentalidade tem-nos mantido presos numa 
prática pastoral que produz poucos discípulos missionários e que 
nos afasta lentamente. 

O sacramento da Confirmação não é um comprimido da “graça”. 
Ao ser exposto aos jovens uma fraca versão do Evangelho e das 
exigências radicais e maravilhosas de seguir Jesus Cristo, torna-se 
relativamente fácil sair. A triste realidade é que surge o afastamento 
e a criação de uma certa imunidade contra a mensagem do Evangelho. 





A CONFIRMAÇÃO É PARTE 
DA INICIAÇÃO CRISTÃ

“Com o Batismo e a Eucaristia, o sacramento da Confirmação constitui 
o conjunto dos «sacramentos da iniciação cristã», cuja unidade deve 
ser salvaguardada. Os batizados «pelo sacramento da Confirmação, 
são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma 
força especial do Espírito Santo e deste modo ficam mais estritamente 
obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras, como 
verdadeiras testemunhas de Cristo” (cf. CIC 1285). 

Lendo estas palavras do Catecismo, interrogamo-nos sobre a prática 
atual de confirmar os adolescentes anos depois de terem recebido 
os outros sacramentos de iniciação. Fica também a questão: como 
envolvemos os jovens, e seus pais, e como os podemos ajudar a 
valorizar e a receber os sacramentos?



PROPOSTA 
EVANGELIZADORA



INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE CRISTÃ E NA EUCARISTIA

Deixa de haver um ano da catequese (10º ou o Say Yes), uma idade ou 
nível estabelecidos para a celebração deste sacramento. A “turma” 
da Confirmação chama-se Igreja que se realiza todos os domingos 
num encontro que chamamos Eucaristia. Como estamos a construir 
uma cultura de discipulado na nossa paróquia onde cada paroquiano 
se envolve com a formação na fé, isto também é aplicável aos jovens 
e aos seus pais (e adultos em geral). Este é o nosso primeiro objetivo.

INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE JOVENS (SAY YES)

O nosso programa do ministério da juventude na preparação para o 
Crisma funciona com jovens entre os doze e os dezasseis anos de um 
modo adequado à idade. Os jovens farão um percurso catequético com 
integração na vida paroquial e a participação num grupo do Say Yes. 
Os jovens não batizados e que pedem os Sacramentos da Iniciação 
Cristã (SIC) poderão integrar um grupo do Say Yes, mas irão também 
constituir um grupo específico com uma caminhada própria.



A CAMINHADA PARA O CRISMA

Os jovens inseridos no programa paroquial são convidados a:

• continuar a participar na Eucaristia dominical e no grupo de 
jovens.

• ter um membro da equipa de jovens como mentor;

• participar em reuniões extraordinárias sobre a Confirmação 
e em retiros 

Desde que um jovem esteja a participar deste programa, pode solicitar receber 
o sacramento da Confirmação em qualquer idade. Os jovens de fé e que 
fazem parte de uma família crente que participa na Eucaristia podem 
facilmente tornar-se candidatos. 

Uma vez que não há idade para receber o Crisma e que deixamos de 
propor o Crisma para todos no final do Say Yes (o antigo 10º ano da 
catequese), cada jovem deve apresentar o seu pedido pessoal ao 
pároco (ou alguém a quem delegue essa missão), numa conversa 
aberta e amiga. Este acompanhará cada jovem e escutará ainda o 
jovem mentor que o acompanhou e os seus animadores do grupo do 
Say Yes.



Aprovado como candidato ao Crisma, o jovem é convidado a fazer uma 
caminha de formação e vivência para o expor perante o kerigma e o 
convite à resposta pessoal a Cristo na Igreja.

Assim que o jovem começa a sentir o fervilhar da fé e a procurar o 
sacramento da Confirmação, incentivamo-lo a participar na Eucaristia 
dominical. Ganhando o hábito da celebração, é aceite como candidato 
para o sacramento da Confirmação. 

Os candidatos para a Confirmação na primavera são identificados no 
início do novo ano pastoral.

À partida, a celebração deste sacramento acontece uma vez por ano, 
sendo a data definida de acordo com a disponibilidade e as orientações 
do Bispo diocesano. 

Contudo, não basta um simples pedido. Os jovens devem dar provas 
do seu empenho ao longo do tempo, bem como da sua integração na 
vida comunitária.

Todo este processo procura inspirar-se “no modo como Jesus 
formava os seus discípulos: dava a conhecer os mistérios do Reino, 
ensinava a rezar, propunha as atitudes evangélicas, iniciava-os a 
vida de comunhão com Ele e entre si e a missão. Esta pedagogia de 



Jesus plasmou, depois, a vida da comunidade crista: «Eram assíduos 
ao ensino dos Apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e as 
orações» (At 2,42). De facto, a fé exige que as pessoas a conheçam, 
celebrem, vivam e façam dela oração” (Diretório da Catequese, 79).

A PREPARAÇÃO

Como dissemos, não existe um programa ou uma idade específica para 
a Confirmação e a base para esta assenta sobre o quão preparados 
estejam para viver como membros da Igreja. Note-se bem: a questão 
principal não é a idade dos jovens, ou a ordem na qual recebem os 
sacramentos, mas o quão preparados estão. 

A preparação implica um processo de evangelização de maturação e 
aprofundamento que forme os jovens para uma vida crista integral. 
Tal permitirá levar ao conhecimento da fé, a iniciar a celebração do 
Mistério, a formar para a vida em Cristo, a ensinar a orar e a introduzir 
na vida comunitária e missionária.

Não se trata apenas de adquirir conhecimentos, mas de experienciar 
um processo de integração, compromisso e vivência autêntica e feliz 
da fé na comunidade cristã. Para realizar estes objetivos, é importante 



uma visão de pastoral de conjunto e o apoio de todos, integrando a 
preparação para o Crisma com as diversas pastorais da paróquia, 
onde os jovens possam encontrar espaço, apoio e incentivo, e lhe 
seja garantido fazer a sua experiência de fé e de grupo. Assim, a 
caminhado crismal encontra um chão propício para a educação da fé 
mais consistente.



UMA ALEGRIA ENORME
Estamos conscientes que, numa primeira fase, o número anual de 
confirmados poderá baixar, mas ao mesmo tempo temos a certeza 
que o número de jovens que irá continuar a viver a sua fé na Igreja 
será muito maior. Isto será uma mudança radical para combater a 
tendência atual do abandono da Igreja (e às vezes até da fé) após o 
Crisma.

Será uma alegria enorme ver que os jovens crismados poderão viver 
uma fé mais adulta e esclarecida. Será uma alegria enorme ver tantos 
pais a experimentar a renovação da sua fé com a fé comprometida 
dos seus filhos. Será uma alegria enorme verificar que, por eles, as 
suas famílias e os seus amigos poderão regressar à prática da fé e 
juntos proclamarmos que “Jesus é o Senhor” (1 Cor 12, 3).
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