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PROVIDENCIAR PARA A CELEBRAÇÃO 

SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO 

 

Além de todas as peças e alfaias litúrgicas, a equipe de celebração deve providenciar: 

 Microfones sem fio; 

 Evangeliário; 

 Missal (marcando a oração do dia, prefácio, oração eucarística e benção solene, 

próprias da missa ritual do sacramento da crisma, a serem usadas durante o tempo 

comum, exceto para as solenidades, quaresma, páscoa, advento e natal); 

 Lecionário marcando as leituras do dia; 

 Vimpas (alfaias utilizadas para segurar a mitra e o báculo do bispo) se a paróquia 

possuir; 

 Copo de água (Não pode ser gelada) para o Bispo; 

 Casulas para os sacerdotes e dalmáticas para os diáconos na cor vermelha ou de 

acordo com o tempo litúrgico se não for tempo comum (se a paróquia tiver conjuntos 

de paramentos, deverá reservar uma casula para o Bispo); 

 

*** É bom que sejam utilizadas âmbulas e partículas suficientes para a celebração e 

para o número dos que irão ajudar a distribuir as Sagradas Espécies. Assim, evita-se a 

busca da Eucaristia no Sacrário, que faz com que a celebração se prolongue e, por 

vezes, atrapalha o celebrante que está fazendo a oração enquanto outros estão 

colocando âmbulas no altar;  

 

 

 

 



 

FUNÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO 

 

Dentre as funções a serem desempenhadas, é de suma importância que estejam 

apostos:  

 

Para o Bispo: 

 

 1 Mitrífero (aquele que segura a Mitra); 

 1 Baculífero (aquele que segura o Báculo); 

 1 Librífero (aquele que segura o Missal); 

 1 Sacrofonário (aquele que segura o microfone); 

 

Para a celebração é bom que a paróquia possua: 

 

 1 Turiferário (aquele que segura o turíbulo); 

 1 Naveteiro (aquele que segura a naveta); 

 1 Cerimoniário paroquial para cuidar de toda a celebração, visto que o cerimoniário 

episcopal apenas cuidará do Bispo; 

 Acólitos, Pequenos, Acólitos (Coroinhas) ou Ministros Extraordinários para levar 

as peças sagradas ao altar na hora do ofertório e para auxiliar na celebração.  

 

 Os fiéis deverão ser instruídos a se persignarem com o sinal da cruz durante a 

benção do bispo na procissão de entrada e saída e com o Evangeliário. Orientar o 

povo a não bater palmas neste momento. 

 

 É bom que a paróquia prepare uma sala reservada apenas para o Bispo se trocar; 

 

 Roga-se que, tanto a sacristia como a igreja, esteja em silêncio enquanto aguarda o 

início da Santa Missa. 

 

 O bispo pede que o animador (comentarista) e o salmista responsável pelo canto do 

dia se dirijam à sua sala para falar com ele momentos antes da Santa Missa; 



 

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

 Cada crismando (a), ao chegar na igreja, deve manter-se sentado(a) em seu 

devido lugar ao lado de seu(sua) padrinho(madrinha), sem a entrada solene na igreja. 

 Os (as) crismandos (as), padrinhos e madrinhas devem ocupar as duas fileiras centrais 

de bancos da nave central da igreja, desde a frente até o fundo, conforme necessário; 

devem ser distribuídos em mesma quantidade em cada fileira. Portanto, por exemplo, 

se houver cem pessoas entre crismandos (as), padrinhos e madrinhas no total, em cada 

fileira de bancos deve sentar cinquenta pessoas.  

 Os (as) crismandos (as) que vão receber a Primeira Comunhão devem ocupar os 

primeiros bancos. 

 Que cada crismando (a) tenha um crachá com seu nome bem grande e legível. Pede-

se que este crachá não seja retirado do (a) crismando (a) até o final da Celebração 

Eucarística (portanto, não após a realização da Crisma). 

 Cuidar de sempre referir-se ao “Sacramento da Crisma” (“o crisma” refere-se ao óleo 

usado neste Sacramento). 

 Nas monições durante a celebração, cuide-se para se referir a “crismandos” até o 

momento da unção sagrada. Após esse rito, deve-se dizer “crismados”. (Sobretudo na 

Oração dos Fiéis deve-se dizer CRISMADOS e não crismaNdos). 

 Nas celebrações da Crisma, é conveniente não envolver os (as) próprios (as) 

crismandos (as) com sua participação em certos momentos da celebração litúrgica; 

por exemplo: na proclamação das Leituras da Bíblia Sagrada e da Oração dos Fiéis, 

etc. Isto pode causar muita distração da parte deles, tornando-os ausentes, mesmo 

temporariamente, do desenrolar da ação litúrgica. 



 Quanto ao espaço litúrgico-celebrativo: não fechar o espaço entre um banco e outro 

com enfeites, como nos casamentos, pois isto dificulta a entrada e a saída dos (as) 

crismandos (as) para a Crisma e à recepção da Sagrada Comunhão. 

 Para o momento da Unção do Crisma, quando tiver até 100 crismandos (as), o Bispo o 

fará sozinho. Acima de 100 crismandos (as), o Bispo delegará o Pároco ou outro 

Padre para auxiliá-lo na Unção. Neste caso, providenciar o Óleo do Crisma 

também para o Padre. 

 Quanto à disposição dos (as) crismandos (as) para receber a unção deve-se observar a 

seguinte orientação: forma-se a fila no corredor central; na frente do presbitério, se 

dispõe da esquerda para a direita cinco ou quatro crismandos (as) com seus padrinhos. 

E, à medida que o Bispo for passando por eles (as) e crismando-os (as), eles (as) vão 

saindo e, imediatamente, outros (as) vão se colocando no lugar. O Bispo caminhará 

sempre da esquerda para a direita fazendo o rito da Unção do Crisma. Para facilitar a 

movimentação dos (as) crismandos (as), sugere-se que saiam da última fileira de 

crismandos (as) para frente, conforme o gráfico a seguir: 

 

 

 Os fotógrafos devem ser orientados a não tirarem fotografias dos (as) crismandos (as) 

durante a proclamação da Palavra de Deus, a homilia e nem durante a Oração 

Eucarística.  

 No Tempo Comum: utiliza-se sempre a “Missa da Confirmação”, segundo o Missal 

(pág. 794), com a bênção própria no final da Missa. Nos outros tempos litúrgicos, em 

Festas do Senhor ou Solenidades: utiliza-se a Missa própria do dia, conforme o Missal. 

Quanto à cor dos paramentos litúrgicos, utiliza-se sempre a cor vermelha a não ser que 



se celebra um tempo próprio dentro do Ano Litúrgico (Advento, Natal, Quaresma, 

Tempo Pascal...) ou uma Festa do Senhor ou Solenidade; 

 Para garantir uma maior participação da assembleia na celebração, é importante que 

todos tenham em mãos o folheto dos cantos ou acompanhem os cantos pelo Data 

Show; 

 

A ordem a ser observada na procissão de entrada nas celebrações: 

 

 · Turiferário (com o turíbulo fumegando) e naveteiro; 

 · Cruciferário com a cruz, com a imagem do crucificado voltada para a frente, 

entre dois acólitos ou coroinhas com os castiçais de velas acesas; 

 · Coroinhas e Ministros Extraordinários da Comunhão (dois a dois); 

 · O Diácono com o Evangeliário; 

 · Os outros Diáconos, se forem vários, dois a dois; 

 · Os Presbíteros concelebrantes, dois a dois; 

 · O Bispo, que avança sozinho, de mitra, levando o báculo pastoral na mão 

esquerda e abençoando a Assembleia com a mão direita; 

 · Um pouco atrás do Bispo, o Cerimoniário ou os dois Diáconos assistentes; 

 · Por fim, os acólitos que farão as funções do livro, da mitra, do báculo e do 

microfone. 

NA PROCISSÃO FINAL NÃO SE FAZ USO NEM DO TURÍBULO NEM DA NAVETA. 

 

Aos catequistas: 

 

É bom ressaltar com os crismandos a importância de se responder à renovação das 

promessas batismais (renuncio), a profissão de fé (creio), o Amém após a unção e à 

saudação ao bispo (E contigo também). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tendo um diácono, este deverá: 

 

 Levar o Evangeliário na procissão de entrada; 

 Apresentar, sempre que preciso a naveta ao Bispo e, em seguida, o turíbulo, 

acompanhando-o enquanto este faz a incensação; 

 Fazer a leitura do Evangelho e levá-lo ao Bispo para que este possa osculá-lo e 

abençoar o povo, depositando-o depois sobre o altar; 

 Preparar o altar; 

 Despedir o povo; 

 

***Tendo mais de um diácono, este entra atrás do Bispo na procissão; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISSA DO SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO 

RITOS INICIAIS 

1. MONIÇÃO AMBIENTAL-  

(Do ambão de monição e NUNCA da Mesa da Palavra). O Manual de Liturgia do CELAM (Conselho Episcopal da América 

Latina), no vol. III, pág. 92, lembra da importância de não se estender demais nesta monição ambiental. Aconselha-se que na 

monição ambiental se acentue “o sentido da presença do Bispo, o caráter alegre da celebração, o sentido do canto de entrada e da 

Liturgia celebrada” conforme o Domingo (dia) do Tempo Litúrgico. 

(Todas as monições do[a] comentarista/animador[a] são apresentadas apenas como sugestão, podendo ser preparadas outras). 

Animador (a): Queridos irmãos e irmãs sejam todos bem-vindos. 

No dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre os Apóstolos, dando-lhes força e 

coragem para continuar a missão de Jesus. Hoje, nos reunimos para celebrar, com muita 

alegria, o Sacramento da Confirmação, que irá admitir, na fé e no compromisso, nossos 

irmãos e irmãs, a fim de enviá-los, como cristãos mais autênticos, para construir o reino de 

Deus Pai. O nosso querido pastor, o Bispo Diocesano, Dom Vicente Costa, sucessor dos 

Apóstolos, está entre nós, como sinal visível da unidade da Igreja, para renovar a fé dos 

crismandos e das crismandas, para impor-lhes as mãos e ungi-los, garantindo, assim, o 

Espírito Santo. 

Receberão o Sacramento da ConfirmaçãoN jovens e N adultos de nossa paróquia. (Dentre 

estes, N jovens e N adultos receberão também a Primeira Comunhão). 



Com muita alegria, cantando, em pé, vamos receber o presidente desta celebração, nosso 

Bispo Diocesano, Dom Vicente e toda Equipe de Celebração. 

2. PROCISSÃO DE ENTRADA 

(Canto de Abertura) 

3. ACOLHIDA AO BISPO 

(Pároco ou, em sua ausência, diácono) 

4. SINAL DA CRUZ 

(Cantado – 1 dentre as 2 melodias de Dom Vicente) 

5. ATO PENITENCIAL 

(Cantado) 

6. HINO DE LOUVOR 

(Cantado. Na Quaresma e Advento se omite). 

7. ORAÇÃO DO DIA 

(OREMOS) 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

8. MONIÇÃO À LITURGIA DA PALAVRA  

(O Animador[Comentarista] deve usar a estante da monição e nunca o ambão da Mesa da Palavra; NÃO SE DIZ “LITURGIA DA 

PALAVRA” antes de iniciar a monição. Quando o cerimoniário paroquial acompanhar o[a] leitor[a] ao ambão, ele deve arrumar o 

microfone à altura certa do[a] leitor[a] e nem permanecer ao lado dele[a]). 

(Enquanto o animador profere a monição, os dois leitores e o salmista fazem reverência juntos e 

aguardam próximo ao ambão. Eles voltarão a fazer a reverência após o término da 2ª Leitura.) 

9. 1ª LEITURA (Da Mesa da Palavra, conforme Liturgia)  

(Os Leitores não dizem “Primeira Leitura”, mas vão direto à Leitura: “Leitura do livro......”.) 

10. SALMO RESPONSORIAL(Da Mesa da Palavra, conforme Liturgia)  

O (a) salmista não fala nada antes de iniciar o Salmo, nem mesmo a descrição de qual Salmo será cantado, mas inicia cantando o 

refrão direto. 

Deve ser cantado o Refrão duas vezes no começo e duas vezes no final, mas, entre as estrofes, deve ser cantado uma única vez. É 

aconselhável que o salmista envolva a participação da assembleia no canto do refrão, estendendo, por exemplo, a mão direita em 

direção à assembleia. Nunca se deve dizer, mesmo que o Salmo for rezado, antes de cada recitação do Refrão: “Todos”. 

11. 2ª LEITURA(Da Mesa da Palavra, conforme Liturgia) 

(Os [As] Leitores não dizem “Segunda Leitura”, mas vão direto à Leitura: “Leitura da carta.......”). 



12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO(Cantar o Refrão e o Verso conforme a Liturgia do dia sugere. (a) 

Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia [exceto na Quaresma, onde há refrões próprios]. (b) Verso: conforme a Liturgia do Dia. O Canto 

da Aclamação ao Evangelho deve prolongar-se até que o diácono ou o Padre chegue ao ambão). 

13. EVANGELHO(Da Mesa da Palavra) 

14. APRESENTAÇÕES: 

 O Pároco, junto ao Bispo, dirigem-se à frente do presbitério para fazerem a 

apresentação: (1) dos (as) crismandos(as), (2) padrinhos e madrinhas, (3) pais, e, (4) 

catequistas, nesta ordem. 

 O Bispo conduzirá a apresentação. 

 O Pároco, conforme o Bispo lhe pedir, apresenta cada turma ao Bispo, pedindo para 

que fiquem em pé; antes das pessoas se sentarem, o Bispo faz um diálogo com elas. 

 No final da apresentação dos(as) Catequistas, pode-se tirar uma foto com o Bispo, 

Pároco, diáconos e catequistas. 

15. HOMILIA(Da Mesa da Palavra) 

 

RITOS DA CONFIRMAÇÃO 

 

16. RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO 

(Observação: A Renovação das Promessas do Batismo deve sempre ser feita na 

celebração da Crisma. Roga-se que não se utilize velas neste momento). 

a) ANTES DA RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO: 

 

Animador: A Crisma nos dá força para que, no decorrer da vida, possamos ser confirmados 

na dignidade e na missão de batizados. Crismandos e crismandas: quando vocês foram 

batizados, seus pais e padrinhos assumiram o compromisso de os educarem na fé católica. 

Hoje, crescidos na Fé, vocês, crismandos e crismandas são chamados a renovar as promessas 

do seu Batismo, assumindo, como cristãos adultos, a responsabilidade de serem testemunhas 

vivas de Cristo no mundo. 

 



b) RENÚNCIA:(O Bispo interroga os crismandos[as], que devem estar todos em pé) 

 

Bispo: Queridos(as) crismandos(as), 

no dia do Batismo foram vossos pais e padrinhos que, em vossos lugares, 

prometeram renunciar a tudo aquilo 

que impede o seguimento de Cristo. 

Hoje, sois vós mesmos que prometeis romper com a maldade 

e seguir a Cristo no caminho do bem. 

Deste modo, vós vos declarastes maduros e adultos na fé. 

Crismandos(as):Renuncio. 

 

Bispo: Para viver na liberdade de filhos de Deus, 

renunciais ao pecado? 

Crismandos(as):Renuncio. 

 

Bispo: Para viver como irmãos e irmãs, 

renunciais a tudo o que vos possa desunir, 

para que o pecado não domine sobre vós? 

Crismandos(as):Renuncio. 

 

Bispo: Para seguir Jesus Cristo, 

renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? 

Crismandos(as):Renuncio. 



c) PROFISSÃO DE FÉ: 

 

Bispo: Credes em Deus Pai todo-poderoso, 

criador do céu e da terra? 

Crismandos(as): Creio. 

 

Bispo: Credes em Jesus Cristo, 

seu único Filho, nosso Senhor, 

que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, 

ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? 

Crismandos(as):Creio. 

 

Bispo: Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, 

que hoje, pelo sacramento da Confirmação, 

vos é dado de modo especial, 

como aos Apóstolos, no dia de Pentecostes? 

Crismandos(as):Creio 

 

Bispo: Credes na santa Igreja católica, 

na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 

na ressurreição dos mortos e na vida eterna? 

Crismandos(as):Creio. 

 



(O Bispo confirma a profissão, proclamando a fé da Igreja): 

Bispo: Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de 

nossa alegria em Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém. 

 

17. IMPOSIÇÃO DAS MÃOS 

 

Animador: Neste momento, o Bispo suplica a Deus que envie o seu Espírito sobre os 

crismandos. Esta oração é acompanhada por um gesto muito significativo: a imposição das 

mãos. No seu ministério, Cristo impunha suas mãos sobre os doentes a serem curados. 

 

Bispo: Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo 

sobre estes seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no Batismo para a vida eterna, a fim de 

confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de 

Deus. 

(Todos rezam em silêncio. O[s] Padre[s] concelebrantes impõem suas mãos sobre os[as] crismandos[as]). 

 

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 fortaleza, o espírito de ciência e piedade e enchei-os do espírito do vosso temor. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém. 

 

 

 



18. UNÇÃO DO CRISMA 

 

Animador: Pela unção do Crisma, vocês crismandos(as) são agora investidos, autorizados e 

consagrados para uma missão que é a mesma missão de Jesus Cristo. Para isto vocês 

receberão a força e o poder do Espírito Santo. 

 

Bispo:(Nome do crismando), Recebe por este sinal o Espírito Santo, o Dom de Deus! 

Crismando:Amém. 

 

Bispo: A paz esteja contigo! 

Crismando: E contigo também. 

 

19. ORAÇÃO DOS FIÉIS(Da Mesa da Palavra) 

(É importante que se reze pelos crismados) 

(O Bispo sugere a resposta a ser rezada pela assembleia... O[a] precista deve combinar 

esta parte antes da Missa). 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

20. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS(Canto de Apresentação das Oferendas) 

(Após a preparação das oferendas no altar pelo Diácono ou pelos Ministros, o Bispo faz a 

Oração sobre o pão, seguida pelo canto: “Bendito seja Deus para sempre!”, entoado sempre 

pelo cantor. O mesmo se faz após a Oração sobre o vinho. Quando houver a incensação, o 

coral volta a cantar o Canto da Apresentação das Oferendas). 

21. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 

22. ORAÇÃO EUCARÍSTICA 



(Quando, na celebração do Tempo Comum, é usada uma Oração Eucarística que permita Prefácio próprio, utiliza-se sempre o 

Prefácio da Crisma, no Missal, pág. 438). 

23. PAI NOSSO 

24. COMUNHÃO 

(Havendo crismados[as] que receberão a Primeira Comunhão, estes(as) devem aproximar-

se por primeiro e subir ao presbitério para comungar sob as duas espécies com o 

Bispo). 

(Os[as] demais crismados[as] deverão formar duas filas no corredor central para 

comungarem com o Bispo: quem estiver sentado do lado direito deve formar a fila do lado 

direito e, após comungar, sair pelo lado direito; quem estiver sentado do lado esquerdo deve 

formar a fila do esquerdo e, após comungar, sair pelo lado esquerdo. É importante dizer 

aos[às] crismados[às] que cheguem bem perto do Bispo para que não seja preciso ficar 

pedindo-lhes que façam isto. Sendo que cada crismado[a] ainda tenha o seu crachá, o 

Bispo chama cada crismando[a] pelo nome). 

25. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 

 

RITOS FINAIS 

 

26. AVISOS PAROQUIAIS(Se houver). 

27. AGRADECIMENTOS E HOMENAGENS(Da estante da monição e não da Mesa da Palavra) 

28. BÊNÇÃO FINAL 

 O Bispo dá a bênção solene, usando a fórmula conforme o Rito da Crisma (Missal, 

pág. 796). 

 Seguidamente ao Bispo proferir “O Senhor esteja convosco”, o diácono exorta: 

“Inclinai-vos para receber a bênção”. 

 Segue a bênção dada pelo Bispo. 

 Após a bênção, o diácono faz a despedida como de costume: “Ide em paz....” 

 

 



29. FOTOS DOS(AS) CRISMADOS(AS) COM O BISPO 

 

(No final da celebração, é conveniente que cada turma de crismados(as) tire uma fotografia 

junto com o Bispo, o Padre, o diácono e o(a) catequista. Os(as) catequistas devem ajudar 

nesse momento a fim de que tudo seja feito com rapidez e serenidade. Para isto, é importante 

que um[a] catequista, talvez o[a] coordenador da Equipe, tenha a lista completa das turmas 

dos(as) crismados(as) − por catequista[as] ou por comunidade − e vai chamando turma por 

turma, deixando sempre uma turma pronta para ser chamada em seguida. Durante este 

momento das fotografias, não se deve cantar o canto final, a fim de que todos escutem as 

turmas de crismados[as] que forem chamadas). 

 

30. PROCISSÃO LITÚRGICA DE SAÍDA 

(No final das fotos, a procissão de saída deve ser montada discretamente. Neste momento, 

canta-se o canto final) 

 

31. ENTREGA DOS CERTIFICADOS E DEMAIS FOTOS 

Nunca seja feita enquanto o Bispo estiver na igreja. 

Observação: Recomenda-se encarecidamente que se utilize o Certificado da Crisma 

elaborada pela Diocese de Jundiaí, com uma mensagem do Bispo a cada crismado(a) e um 

convite vocacional. Esta Certidão permite inclusive a gravação bonita, por computador, dos 

nomes dos(as) crismados(as) e outros dados necessários. Para isto, é importante levar estas 

Certidões à Secretária do Bispado, na Cúria Diocesana, para serem assinadas 

antecipadamente pelo Bispo Diocesano. Talvez seria melhor entregar as Certificados não 

logo após a celebração da Crisma na igreja, mas num encontro festivo e 

celebrativo, posteriormente marcado com os(as) crismados(as). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS ESTAS RECOMENDAÇÕES FORAM APROVADAS E REVISADAS POR 

SUA EXCELÊNCIA REVERENDÍSSIMA, DOM VICENTE COSTA E ESTÃO EM 

VIGOR DESDE 26 DE MAIO DE 2015. 


