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Informações

Neste volume o destaque será o Sacramento do Crisma, um momento de festa, não material, mas da alma e do espírito, pois o Espírito Santo de Deus desceu
mais uma vez sobre um ser humano.
Quando o sacerdote ou bispo impõe sua mão umedecida com óleo perfumado
para que o crismando receba os Dons do Espírito Santo. O crismando, homem ou
mulher é ungido (At 10,38).
A Benção de Deus vem até nós por seu amor, fato confirmado por Jesus Cristo
quando encarnado, vivendo como nós, mas com sabedoria divina, nos ensinava tudo isso, preparativo para a construção de sua Igreja. Nada que vem de Deus é sem
sentido ou desprezível, tudo tem significado, tudo são sinais e dons. Boa leitura!

Todos os direitos reservados! É proibido imprimir, copiar, distribuir (mesmo a tulo de gratuidade),
encartar, reproduzir (por qualquer meio mecânico, eletrônico, ﬁlme, digital e vídeo), sem a devida autorização fornecida por escrito pelo proprietário do Portal VivaJesusBr.com. Todas as imagens (desenhos, pinturas, ilustrações, fotograﬁas, vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin Júnior que é o detentor
dos direitos autorais.
www.vivajesusbr.com
São Paulo - SP - Brasil
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Para entender
A Crisma ou Confirmação é realizada quando o ser humano, homem ou mulher, já tem
consciência s pode escolher seu caminho. Antigamente o Batismo e a Crisma eram celebrados
juntos, porém, com o tempo foi necessário separar os dois por um motivo simples, com o aumento das comunidades não haviam bispos suficientes para realizarem a cerimônia do Sacramento da Crisma. A Santa Igreja, com todos os problemas, soube seguir as Escrituras Sagradas,
e determinou a criação dos cursos de Batismo, para os pais e padrinhos se o batizado for de um
bebê ou incapaz, ou ainda, para o próprio batizando se este for maior e tiver plena consciência
do que está fazendo.
O Crisma, como uma confirmação, nos aproximará ainda mais do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, ou seja, da Santíssima Trindade, nosso único e verdadeiro Deus. É o Espírito Santo quem
nos distribui os Dons de Deus e nos indicam o único caminho para a salvação e a cada dia nos
distanciarmos ainda mais do mal. Como o Batismo, o Sacramento da Crisma é realizado apenas
uma vez na vida de um ser humano.
Todo aquele ou aquela que é crismado além de seguir com fé as Leis de Deus, deve também ser um evangelizador e para isso existem várias maneiras. Ao levar a Palavra de Deus e de
Jesus Cristo estará seguindo os caminhos de uma pessoa crismada. Esse testemunho é retribuir
tudo por que passou Jesus Cristo quando encarnado. Quando eu levo a palavra, também estou
professando a minha fé.
Por todas esses motivos é que a Santa Igreja propõe a todos a preparação antes do recebimento de um Sacramento, como é a preparação para a Crisma e depois, para a Primeira Comunhão, matrimônio etc.
O Magistério da Santa Igreja prepara tudo para que as Escrituras sejam seguidas a partir de
uma interpretação Canônica e não pessoal. Muitos pastores, pegam parte dos textos sagrados e
os interpretam a sua vontade, na realidade essa interpretação é apenas uma maneira de atender
seus interesses pessoais.
O Sacramento do da Crisma ocorre em uma cerimônia pú-

A Crisma ou Confirmação blica, como o Sacramento do Batismo, Matrimônio, etc. Niné o Dom de Deus nos purifican- guém pode ser proibido de participar desta cerimônia, desde
do e fortalecendo, uma manei- que o faça com respeito e não seja inconveniente. Uma pessoa
ra de nos curar espiritualmen- bêbada poderá até impedir que uma cerimônia possa ser comte, muitas vezes até fisicamen- pletada adequadamente, cabe ao sacerdote tomar as providênte. Aquele ou aquela que é cris- cias necessárias.
mado ou crismada, recebe o
sinal de uma consagração! Uma consagração que levará à salvação e à vida eterna ao lado da
Santíssima Trindade e da Família Sagrada.
Todo ungido na Crisma será mais uma pessoa atuante e que seguirão os ensinamentos de
Jesus Cristo, mas mais uma vez tem o livre arbítrio, motivo que levam muitos seres humanos a
não seguirem a missão proposta por Jesus Cristo, parte da Aliança com o Pai.
Ao ser ungido o crismando recebe a "marca", um sinal dos Dons do Espírito Santo.
É na quinta-feira Santa que o óleo a ser usado por toda a diocese é consagrado pelo Bispo.
A consagração ocorre durante a Missa de Crisma.
Não é qualquer um que pode consagrar o óleo, a única exceção se faz nos casos de calamidade ou catástrofes. Segundo apuramos, nesses casos qualquer ser humano pode fazê-lo, como
nos casos de morte eminente por causa de um terremoto, navio afundando, entre outras possibilidades. Esta informação foi dada por um sacerdote em Aparecida - SP. Depois, caso o crismado ou crismada sobreviva a Igreja pede que a pessoa confirme o que foi realizado durante o
evento. Caso morra, a pessoa, ou melhor, sua alma estará santificada pelos Dons do Espírito
Santo. Até o próximo volume. Amém!
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”Meu

Jesus, não te deixarei, enquanto não me
v eres posto num lugar seguro.”
São Padre Pio de Pietrelcina
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