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Crisma deve ser uma decisão livre e pessoal para seguir Jesus e comprometer- 
-se com sua causa. O processo deve, necessariamente, envolver a família;
por sua vez, os catequistas ajudarão a integrar os jovens nas pastorais e
serviços sociais da comunidade. Além de refletir sobre o Espírito Santo e
a prática da vida cristã, considera necessário aprofundar os lugares onde
o crismando testemunhará o espírito de Jesus Cristo. Também apresenta
exemplos de quem viveu em sintonia com o Espírito Santo e, aproximando-
-se da celebração sacramental, trata dos ritos e gestos da Crisma.

Esta coleção propõe dois anos de preparação à Crisma, com os itinerários 
Perseverar na fé e Confirmados na fé. À comunidade que desejar fazer apenas 
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Mudou para

A COLEÇÃO CASA DA INICIAÇÃO CRISTÃ nasceu da prática 

catequética com Leitura Orante da Palavra e metodologia de ins-

piração catecumenal realizada na Paróquia Santa Teresa, Catedral 

de Caxias do Sul-RS. A proposta foi amadurecida e ampliada com 

o Projeto de Iniciação Cristã da Arquidiocese de Porto Alegre-RS.

Este material, portanto, é resultado da experiência pastoral e da

escuta aos sinais dos tempos, com seus desafios e luzes para uma

Nova Evangelização capaz de formar discípulos missionários de

Jesus Cristo na comunidade-Igreja.
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APRESENTAÇÃO

Prezado(a) catequizando

Este roteiro crismal foi preparado com muita dedicação para cola-
borar no seu seguimento a Jesus Cristo. O texto está fundamentado na 
Palavra de Deus, na Tradição da Igreja e, particularmente, na Doutrina 
Social da Igreja. A metodologia de inspiração catecumenal implica inte-
grar catequese, liturgia e caridade. Da união de catequese com liturgia, 
vamos mudando nossa forma de pensar e agir, para que nossa vida 
seja iluminada pelos ensinamentos de Jesus Cristo, para amar como 
Jesus amou, pensar como Jesus pensou e viver como Jesus viveu.

As reflexões aqui propostas pretendem fazer você acolher o dom 
do Espírito Santo que lhe será conferido pelo sacramento da Crisma. 
Igualmente, querem fazer você conhecer a beleza de viver numa co-
munidade que segue Jesus Cristo. Sua presença vai enriquecer a 
comunidade, pois, quanto mais jovens participam da Igreja, toda a 
comunidade se renova.

Sinta-se, portanto, convidado(a) a pertencer a essa família de fé que 
é a Igreja. Nela, você encontrará idosos e crianças, adultos e jovens 
procurando aprender a viver a partir da Palavra de Deus. Assim, en-
contra-se o sentido da vida e o motivo para agir com ética e respeito 
às pessoas. O amor a Deus e o amor ao próximo, conforme o manda-
mento de Cristo, se pratica na Igreja e no mundo. Há muitas pessoas 
precisando de amparo e solidariedade, por isso nos esforçamos sem-
pre mais para sermos “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14).

Contamos com você nessa estrada!
Que a Virgem Maria, perfeita discípula do Senhor, acompanhe 

nosso propósito de sermos discípulos missionários.
Abraço fraterno,

Dom Leomar Antônio Brustolin 
Bispo Auxiliar de Porto Alegre
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CALENDÁRIO

Data Atividade Horário

CELEBRAÇÃO DE ABERTURA DO ANO CATEQUÉTICO 

Encontro 1 – Venham e vejam! (João 1,35-40)

Encontro 2 – Deus nos ama (1 João 4,7-10)

Encontro 3 – Livres para amar (Gálatas 5,13-17)

Encontro 4 – A decisão é sua (Marcos 8,27-29)

Encontro 5 – Encontro com os familiares (Mateus 6,26-34) 

RITO DO SINAL DA CRUZ

Encontro 6 – Jesus sacia a sede (João 4,5-30)

Encontro 7 – Sede de vida em família (Marcos 10,2-9)

Encontro 8 – Sede de amizade (João 15,12-15)

Encontro 9 –  Encontro com padrinhos e madrinhas 
(Eclesiástico 6,5-17)

RITO DE PURIFICAÇÃO

Encontro 10 – Jesus faz enxergar (João 9,1-39)

Encontro 11 –  Enxergar o sofrimento dos outros  
(Marcos 5,25-34)

Encontro 12 –  Enxergar o direito de nascer 
(Deuteronômio 30,15-20a)

Encontro 13 –  Enxergar a terra: nossa casa comum 
(Gênesis 1,29-31)

Encontro 14 – Vida sempre mais (Salmo 139,13-18)

RITO DE ILUMINAÇÃO

Encontro 15 – Jesus faz viver (João 11,1-45)

Encontro 16 – Crer para ver (João 20,24-29)
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Encontro 17 –  Cristo vence a morte  
(1 Tessalonicenses 4,13-14)

Encontro 18 – Viver em Deus (João 14,1-6)

Encontro 19 – Livrai-nos do mal! (Mateus 8,28-34)

RITO DE LIBERTAÇÃO

Encontro 20 –  O Espírito Santo: dom de Deus  
(Atos dos Apóstolos 2,1-11)

Encontro 21 – O dom da verdade (João 16,12-15)

Encontro 22 – O dom de perdoar (João 8,3-11)

CELEBRAÇÃO DA PENITÊNCIA

Encontro 23 – Somos Igreja (Mateus 16,13-19)

Encontro 24 –  Encontro com a comunidade  
(1 Coríntios 12,4-11)

Encontro 25 – Maria, a mãe da Igreja (Lucas 1,39-56)

Encontro 26 – Heróis da fé (Atos dos Apóstolos 7,51-60)

Encontro 27 – Crisma: unção no Espírito (João 14,15-17)

Encontro 28 –  Uma vida nova em Cristo  
(Efésios 4,25-32; 5,1-4)

CELEBRAÇÃO DA CRISMA
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 1 VENHAM E VEJAM!
  (JOÃO 1,35-40)

A PALAVRA NOS FAZ REFLETIR
Catequista: Os discípulos se sentiram atraídos por Jesus e bus-

caram segui-lo. A pergunta: “Mestre, onde moras?” indica o desejo 
de saber mais sobre Jesus. A resposta “Venham e vocês verão” é 
um convite que Jesus faz para conviverem com ele. Os discípulos 
foram e viram. Nunca mais esqueceram aquele dia, pois lembra-
ram até a hora do acontecido. A partir daí, percorreram o caminho 
de Jesus.

Leitor 1: Na vida conhecemos pessoas quando convivemos com 
elas. Caso contrário, temos apenas uma impressão sobre elas. Com 
Deus ocorre algo semelhante. Já ouvimos falar dele, até acreditamos 
em sua presença em nossa vida, mas é preciso desejar ir ao encontro 
dele, procurá-lo, perguntar onde ele está e conviver com ele.

Leitor 2: A fé não é uma teoria, mas uma opção de confiança total 
em uma pessoa: Jesus Cristo. Depois que alguém se sente tocado 
pela mão de Deus, nunca mais esquece essa experiência, porque ele 
fala ao coração, através de sinais, palavras e gestos que marcam para 
sempre a vida do crente.

Catequista: Você já fez uma experiência do encontro com o amor de 
Deus em sua vida? Quando? Como foi? Por que quer fazer a Crisma?
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Leitor 1: Os bispos latino-americanos, reunidos em Aparecida, em 
2007, escreveram: “Conhecer a Jesus é o melhor presente que qual-
quer pessoa pode receber; tê-lo encontrado foi o melhor que ocor-
reu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras 
é nossa alegria”.1

Catequista: Cada um sublinhe a palavra que mais lhe chama aten-
ção nessa passagem sobre a experiência do encontro com Jesus. 
Em seguida, vamos compartilhar nossos destaques.

Orientações para todos os encontros
Catequista: Hoje iniciamos um caminho até o dia da Crisma. Vamos 

percorrer uma estrada que nos leva a Jesus, nosso Deus. Por isso, 
observemos as seguintes orientações:

• Não faltem aos encontros! Quando alguém precisar se ausen-
tar, vamos combinar como recuperar essa falta.

• Vamos agendar um encontro com seus familiares, para que co-
nheçam nossa catequese, e outro com os padrinhos e as madri-
nhas de Crisma, para que se prepararem conosco.

• Haverá algumas celebrações em que vocês receberão bên-
çãos especiais e preces da Igreja, a fim de que estejam bem 
preparados para seguir Jesus. Essas celebrações são necessá-
rias para todos nós.

• Haverá também um encontro com as pessoas que formam nos-
sa comunidade paroquial. Vamos conhecer quem participa ati-
vamente de vida da Igreja.

• Nesse caminho vamos ter sempre um compromisso proposto 
para a semana. Não consegue avançar quem esquece ou deixa 
de fazer o que é pedido. Não são tarefas difíceis nem demora-
das, mas exigem atenção e amor pela catequese.

A PALAVRA NOS FAZ REZAR
Catequista: Para caminharmos juntos, nos tornarmos amigos e nos 

encontrarmos sempre com Jesus, rezemos, juntos:
1 CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: CNBB, Paulus, Paulinas, 2018. n. 29. 
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Todos: Pedimos-te, Senhor, que nos faça conhecer aquilo que 
amamos, pois não procuramos nada fora de ti. Tu és tudo para 
nós: nossa vida, nossa luz, nossa salvação, nosso alimento, nossa 
bebida, nosso Deus. Nós te pedimos, ó Jesus, que teu amor aque-
ça o que está frio em nosso coração, nos livre do desvio e ilumine 
nossos dias. Amém.

A PALAVRA NOS FAZ VIVER

Para o próximo encontro
Entrevistar duas pessoas e anotar as respostas sobre as seguintes 

perguntas:

• Quem é Deus para você?

• Quem é Jesus Cristo para você?

Bênção
Catequista: Deus Pai nos abençoe e nos guarde!

Todos: Amém.

Catequista: Deus Filho ilumine nosso caminho!

Todos: Amém.

Catequista: O Espírito Santo nos conduza!

Todos: Amém.
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 2 DEUS NOS AMA
  (1 JOÃO 4,7-16)

A PALAVRA NOS FAZ REFLETIR
Catequista: Crer em Deus significa colocar toda a esperança hu-

mana diante de uma verdade maior: Deus existe e nos ama, e é 
exatamente por isso que ele não se cansa de nos atrair para si. A 
catequese é um dos meios pelos quais Deus continua a se manifes-
tar às pessoas.

Leitor 1: A fé não é teoria, mas opção de confiança total em uma 
pessoa: Jesus Cristo. Depois que alguém se sente tocado pela mão 
de Deus, nunca mais esquece essa experiência, porque ele fala ao 
coração, através de sinais, palavras e gestos que marcam para sem-
pre a vida do crente.

Leitor 2: A fé é fundamental para a vida, mas Deus não quer que 
sejamos forçados a crer ou a amar. O amor e a fé supõem liberdade 
de quem ama e crê.

Catequista: Escreveu o Papa Bento XVI na Carta Deus é Amor: 
“Dado que Deus foi o primeiro a nos amar, agora o amor já não é 
apenas um mandamento, mas é a resposta ao dom do amor com 
que Deus vem ao nosso encontro. Num mundo em que ao nome de 
Deus se associa, às vezes, a vingança ou mesmo o dever de ódio e 
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violência, esta é uma mensagem de grande atualidade e de signifi-
cado muito concreto”.1

A PALAVRA NOS FAZ REZAR
Catequista: Diante de Deus que é amor, vamos rezar juntos!

Todos: Senhor, meu Deus, minha única esperança, faze com que, 
cansado, eu não deixe de te procurar, mas que procure o teu rosto 
sempre com ardor. Dá-me a força para procurar. Tu que te fizeste en-
contrar e me deste a esperança de cada vez mais te encontrar. Dian-
te de ti estão minha força e minha fraqueza. Conserva aquela, cura 
esta. Diante de ti está a minha ciência e a minha ignorância. Onde 
me abriste, acolhe-me quando entrar. Onde me fechaste, abre-me 
quando eu bater. Faze que me lembre de ti, que te entenda, que te 
ame. Amém.2

A PALAVRA NOS FAZ VIVER

Para o próximo encontro
Identificar três sinais de recusa do amor de Deus no mundo; se 

possível, com imagens ou notícias veiculadas pelas mídias.

Bênção
Catequista: Deus Pai de amor, nos abençoe e nos guarde!

Todos: Amém.

Catequista: Deus Filho amado, ilumine nosso caminho!

Todos: Amém.

Catequista: Espírito Santo de amor, nos ensine a amar!

Todos: Amém.

1 BENTO XVI. Deus caritas est, n. 32. 
2 SANTO AGOSTINHO. De Trinitate, 15, 28,51.
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 3 LIVRES PARA AMAR
  (GÁLATAS 5,13-17)

A PALAVRA NOS FAZ REFLETIR
Catequista: Os gálatas eram os habitantes da Galácia, que se situa 

na atual Turquia. O apóstolo Paulo visitou essa região em uma de 
suas viagens e exaltou o valor da liberdade cristã nessa cidade. O 
que lemos foi uma carta de São Paulo aos cristãos da Galácia.

Leitor 1: A liberdade é um dom que recebemos pela morte e ressur-
reição de Jesus, que nos liberta da escravidão da morte e do peca-
do. O Espírito de Deus nos liberta de nossas tendências ao egoísmo. 
Viver no Espírito é ser livre para servir: é um novo estilo de vida, 
contrário à vida segundo nosso egoísmo.

Leitor 2: Deus nos chama para sermos livres e nos mostra qual é a 
verdadeira liberdade. Jesus nos libertou de toda escravidão do pe-
cado e do nosso egoísmo. Liberdade cristã não é fazer tudo o que 
queremos. A liberdade tem limites e responsabilidades. A liberdade 
faz pensar e ajudar os outros, amar o próximo e a nós mesmos, se-
guindo a vida no Espírito de Deus.

Leitor 3: Nossa Igreja ensina que: “Toda pessoa humana, criada à 
imagem e semelhança de Deus, tem o direito natural de ser reco-
nhecida como um ser livre e responsável. […] Não se deve restringir o 
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significado de liberdade, considerando-a numa perspectiva puramen-
te individualista, reduzindo-a ao exercício arbitrário e incontrolado da 
própria autonomia pessoal”.1

A PALAVRA NOS FAZ REZAR
Catequista: Vamos rezar uma bela oração composta por Santo Iná-

cio de Loyola, que foi um militar espanhol que deixou tudo para se-
guir Jesus Cristo, tornou-se padre e fundou a Companhia de Jesus 
– jesuítas. Ele criou uma proposta de espiritualidade que insiste muito 
na pessoa se tornar livre para escolher o que mais agrada a Deus.

Todos: Toma, Senhor, e recebe toda a minha liberdade, a minha 
memória também, o meu entendimento e toda minha vontade. Tudo 
o que tenho e possuo, tu me deste com amor. Todos os dons que me 
deste, com gratidão te devolvo. Dispõe deles, Senhor, segundo a 
tua vontade. Dá-me somente o teu amor, a tua graça. Isso me basta. 
Nada mais quero pedir.

A PALAVRA NOS FAZ VIVER

Para o próximo encontro
Entrevistar seus pais ou algum familiar e registrar por escrito, em 

gravação de voz ou vídeo, apresentando-lhes a seguinte questão: 
Relate uma situação difícil, em razão da qual você precisou tomar 
uma decisão muito importante. Como foi?

Bênção
Catequista: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos torne 

livres para escolher o caminho do bem e nos abençoe com sua paz!

Todos: Amém.

1 COMPÊNDIO DE DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA, n. 199.
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 4 A DECISÃO É SUA
  (MARCOS 8,27-29)

A PALAVRA NOS FAZ REFLETIR
Catequista: Ainda hoje, as opiniões são diversas acerca de Jesus 

Cristo: uns pensam que ele foi somente um profeta que falou naquele 
tempo e continua inspirando a vida das pessoas; outros dizem que 
ele foi um ser iluminado por Deus, um espírito puro, um mensageiro 
dele. Para os cristãos, Jesus é o próprio Deus, que se fez homem e 
veio habitar no meio de nós.

Leitor 1: A palavra “Jesus”, traduzida do hebraico, significa “Deus salva”. 
E “Cristo” vem da tradução grega do termo hebraico “messias”, que quer 
dizer “ungido”. Jesus não é um iluminado, ele é a própria Luz. Ele é Deus: 
Deus Filho! Ele não é, portanto, uma criatura de Deus como nós somos.

Leitor 2: Em todos os tempos, e também atualmente, há muitas ofer-
tas de salvação. Há profetas e mensageiros que se creem no direito 
de conduzir a humanidade; porém, para nós cristãos, Jesus Cristo é 
o único caminho que nos pode levar a Deus. Quem decide seguir 
Jesus, precisa aceitar que ele é Deus que se fez carne e procurar, a 
cada dia, viver como Jesus viveu. É preciso se decidir por Jesus.

Leitor 2: A Doutrina Social da Igreja nos ensina que: “A Igreja, comu-
nidade daqueles que são convocados pelo Cristo Ressuscitado e se 
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põem no seu seguimento, é o ‘sinal e a salvaguarda da dignidade da 
pessoa humana. […] A missão da Igreja é a de anunciar e comunicar 
a salvação realizada em Jesus Cristo, que ele chama ‘Reino de Deus’ 
(Mc 1,15), ou seja, a comunhão com Deus e entre os homens”.1

Catequista: Este texto expressa que os seguidores de Jesus Cristo de-
vem anunciar o amor de Deus pela humanidade, e isso deve conduzir à 
defesa da vida das pessoas. Em nossos dias, quais são os maiores de-
safios para seguir Jesus ao defender a dignidade de todas as pessoas?

A PALAVRA NOS FAZ REZAR
Catequista: Rezemos, agradecendo a Deus por tudo o que somos e 

recebemos de sua bondade.
Todos: Senhor da vida, agradecemos todos os dons que, diaria-

mente, recebemos de tua bondade. Nós te louvamos pela liberdade 
e capacidade de decidir nosso caminho. Hoje colocamos nossa vida 
em tuas mãos e te pedimos que os dias que virão sejam guiados 
pela tua Palavra que liberta e salva, vencendo todo medo, dúvida ou 
cansaço. Obrigado, Senhor! Amém.

A PALAVRA NOS FAZ VIVER
Para o próximo encontro

O próximo encontro será com os familiares. Vamos convidar pais, 
mães e irmãos para refletir e rezar conosco. Cada um providencie uma 
flor, que será entregue à Sagrada Família de Nazaré. O encontro será:

Dia: ____________________ Horário: ____________________

Local: ______________________________________________

Bênção
Catequista: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos torne 

livres para escolher o caminho do bem e nos abençoe com sua paz.
Todos: Amém.

1 COMPÊNDIO DE DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA, n. 49.


