
CAPÍTULO I  
RITO DA CONFIRMAÇÃO DENTRO DA MISSA  

EXCERPTS  1

RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BAPTISMAIS  

23. Terminada a homilia, o Bispo interroga os confirmandos; estes, de pé, respondem 
conjuntamente.  
 Renunciais a Satanás,  
 a todas as suas obras e a todas as suas seduções?  

Confirmandos  
 Sim, renuncio.  

Bispo  
 Credes em Deus Pai todo-poderoso,  
 criador do céu e da terra?  

Confirmandos  
 Sim, creio.  

Bispo  
 Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,  
 que nasceu da Virgem Maria,  
 padeceu e foi sepultado,  
 ressuscitou dos mortos  
 e está à direita do Pai?  

Confirmandos  
 Sim, creio.  

Bispo  
 Credes no Espírito Santo,  
 Senhor que dá a vida, e que hoje,  
 pelo sacramento da Confirmação, de modo singular vos  
 é comunicado, como aos Apóstolos  
 no dia do Pentecostes?  
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Confirmandos  
 Sim, creio. 

Bispo  
 Credes na santa Igreja católica,  
 na comunhão dos Santos,  
 na remissão dos pecados,  
 na ressurreição da carne  
 e na vida eterna?  

Confirmandos  
 Sim, creio.  

O Bispo faz sua esta profissão, proclamando a fé da Igreja:  
 Esta é a nossa fé. Esta é a fé da igreja,  
 que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, Nosso Senhor.  

E a assembleia dos fiéis dá o seu assentimento, respondendo:  
 Amen.  

IMPOSIÇÃO DAS MÃOS  

24. Em seguida, o Bispo depõe o báculo e a mitra e (tendo junto de si os presbíteros que 
se lhe associam), de pé e de mãos juntas, voltado para o povo, diz:  
 Oremos irmãos, 
 a Deus Pai todo-poderoso, 
 para que, sobre estes seus filhos adoptivos, 
 que pelo Baptismo já renasceram para a vida eterna,  
 derrame agora o Espírito Santo, 
 que os fortaleça com a abundância dos seus dons 
 e, pela sua unção espiritual, 
 os torne imagem perfeita de Cristo,  
 Filho de Deus.  

Todos oram, em silêncio, durante algum tempo.  
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25. Seguidamente, o Bispo (e os presbíteros que se lhe associam) impõem as mãos sobre 
todos os confirmandos. O Bispo, sozinho, diz:  
 Deus todo-poderoso, 
 Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
 que, pela água e pelo Espírito Santo, 
 destes uma vida nova a estes vossos servos 
 e os libertastes do pecado, 
 enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito; dai-lhes, Senhor, 
 o espírito de sabedoria e de inteligência, 
 o espírito de conselho e de fortaleza, 
 o espírito de ciência e de piedade, 
 e enchei-os do espírito do vosso temor. 
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  

Todos  
 Amen.  

CRISMAÇÃO 
  
26. Neste momento, o Bispo senta-se, recebe a mitra, e um diácono apresenta-lhe o 
santo Crisma. Os confirmandos aproximam-se um por um do Bispo; ou, se parecer 
oportuno, o próprio Bispo se aproxima de cada um dos confirmandos. Aquele que 
apresentou o confirmando, põe a mão direita sobre o ombro do confirmando e diz o nome 
deste ao Bispo, ou o próprio confirmando diz espontaneamente o seu nome.  

27. O Bispo humedece o polegar da mão direita no Crisma e traça o sinal da cruz na 
fronte do confirmando, dizendo:  
 N., RECEBE, POR ESTE SINAL, 
 O ESPÍRITO SANTO, O DOM DE DEUS.  

E o confirmado responde:  
 Amen.  

O Bispo acrescenta:  
 A paz esteja contigo.  

Confirmado  
 Amen.
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