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ENCONTRO 22 

O BATISMO E CRISMA 

 

PREPARAR 

• Recipiente com água benta. 

• Vela grande para recordar o círio pascal. 

• Óleo (para recordar o óleo do Crisma). 

• Evangelho segundo São Mateus 28,16-20.  
 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 
 

Catequista ou o coordenador acolhe bem a todos e motiva para a partilha 

do compromisso da semana: 

• Como foi a visita à Igreja paroquial? 

• Que recordações dos sacramentos você pode visualizar no espaço da 

Igreja? (Dialogar) 

 

Hoje vamos conversar sobre o Batismo e a Crisma. Sacramentos que 

marcam o início da vida cristã. Quem crê em Jesus Cristo, deve acolhê-lo 

como Salvador de sua vida e pedir o Batismo para que seja lavado nas 

águas e passe a fazer parte da Igreja: família de Cristo. A Crisma também é 

denominado de Confirmação. É o sacramento que confirma o Batismo e 

fortalece o cristão para dar testemunho de Cristo na sociedade. 

• O que você sabe sobre o Batismo e sobre a Crisma? (Dialogar) 

Rezemos para melhor acolher o dom Batismo e da Crisma em nossa vida:  
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3. ORAÇÃO  

Senhor, Pai Santo, a missão que os discípulos receberam de Jesus é 

também confiada a nós, seus seguidores. Faze que nosso Batismo seja 

fonte de vida para todos e nos impulsione a anunciar Jesus, para que 

todos tenham vida em abundância. Por Cristo, nossos Senhor. Amém. 
 
 

4. LEITURA – Mateus 28, 16-20. 

O QUE A PALAVRA DIZ? 

• Quem são as personagens da passagem? 

• Onde estão? 

• Qual a ordem de Jesus? 

• Como o texto conclui? 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 

Leia, nas páginas 166 e 167 os itens do número 07 a 10, meditando sobre 

o que Palavra nos diz? 

 

6. DIALOGAR - Partindo do texto meditado 

Observe a água, a vela e o óleo.  

• Para que servem? 

• Por que será que eles se oferecem ao Batismo e à Crisma? 

Na continuidade, distribua a leitura do conteúdo que segue sobre o 

aprofundamento dos símbolos, a partir da orientação do livro (leitor 1, leitor 

2, leitor 3 concluindo com o catequista ou o coordenador) – Página 167 – 

Item 12 a 14.  
 
 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

Leia, na página 168, o item de número 16. Catecismo da Igreja Católica, n. 

1285.  

A Crisma  

Catequista ou coordenador:  

Fazer pausadamente, a leitura do parágrafo do número 17 – página 168 e 

169.  
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8. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou o coordenador: Rezemos e procuremos memorizar a 

Oração de invocação ao Espírito Santo. 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles 

o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e 

renovareis a face da terra. Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações 

dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 

retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre 

da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

9. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Ser batizado é ser lavado na graça de Cristo e ganhar uma vida nova de 

ressuscitado. Trata-se de uma realidade que marcará a sua existência para 

sempre. Você é sepultado para o pecado e ressuscita com Cristo por meio 

da água batismal. É preciso reconhecer que ao ser batizado você fará parte 

da Igreja, família de Cristo que testemunha o amor de Deus neste mundo. 

A Crisma é a confirmação do Batismo, quando o Espírito Santo fortalece o 

batizado para que seja sempre mais “sal da terra e luz do mundo”. Ser 

crismado é acolher o dom do Espírito Santo para que a nossa vida se 

configure a Cristo.   

 

 

Convidar os padrinhos e as madrinhas para o encontro previsto no  

Dia ______________ Horário _______________ Local ___________________________ 

 

 

10. PARA APROFUNDAR EM CASA 
 

Os padrinhos e as madrinhas 

Leia pausadamente o texto sobre a missão dos padrinhos e das madrinhas, 

na página 170. 


