
A unidade  dos  t rês  sacramentos  da  In ic iação  Cris tã  

“A unidade dos três sacramentos da iniciação cristã é uma conquista do Concílio e está 

afirmada como forma típica para todo modelo de iniciação” (Pe. Lelo, A Iniciação 

Cristã, p 35). 

“Considerar a crisma como um sacramento da iniciação é uma importante e promissora 

recuperação depois de séculos de separação e isolamento. Significa não somente colocá-

la no grupo dos sacramentos de nascimento do cristão, mas sistematizá-la no segundo 

posto, isto é, depois do batismo, enquanto dele depende ontologicamente e está 

orientada rumo à eucaristia” (p. 34). 

“Porém a unidade ritual é reflexo de uma unidade mais profunda, teológica,...” (p 93). 

“A eucaristia culmina o processo de configuração a Cristo e de incorporação na Igreja. 

Os sacramentos da iniciação são chamados sacramentos da Igreja porque, de agora em 

diante, os neófitos oferecem o sacrifício de Cristo associados ao seu corpo, oferecem em 

si mesmos o sacrifício da Igreja” (p 93). 

“Se, antes do Concílio Vaticano II, sublinhava-se o efeito salvífico de cada sacramento, 

o conceito de iniciação recupera a ação da tríade sacramental do plano histórico-

salvífico, com a única preocupação de levar o eleito a participar do mistério pascal 

mediante o banho ___morte e ressurreição do Senhor; a unção ___ dom do Espírito, e a 

eucaristia ___ unir-se ao sacrifício do Senhor” (p 94). 

“Esse Espírito configurou o neófito no corpo de Cristo, por um batismo na sua morte e 

ressurreição, e o fez participante na mesma vocação e missão de Cristo.” (p 95). 

“A colocação da confirmação no âmbito interno dos sacramentos de iniciação cristã é a 

posição mais adequada para reencontrar o sentido próprio desse sacramento, implica 

antes de tudo que se reflita sobre sua 

relação com o batismo, observando a analogia entre o mistério pascal e a efusão do 

Espírito, como aquele sacramento que perpetua, de algum modo, na Igreja a graça de 

Pentecostes” (p 95). 

“A confirmação possui uma identidade própria com um papel específico sobre o 

neófito, que é o de conferir o Espírito Santo e simbolizar a participação dele em 

Pentecostes, marcando-o como membro co-participante da missão profética___ 

sacerdotal ___ real de Cristo com a humanidade” (p 96). 

“A confirmação, aperfeiçoamento e prolongamento do batismo, faz avançar os 

batizados pelo caminho da iniciação cristã, pelo dom do Espírito que capacita o 

indivíduo a viver as exigências do caminho pascal, rememorado no sacrifício da 



eucaristia. A confirmação está orientada à participação plena na eucaristia. A relação 

nasce da natureza de um e de outro sacramento” (p 96). 

“A confirmação vincula-nos mais estreitamente ao mistério da Igreja, corpo sacerdotal 

de Cristo: em sua nova condição de membro ungido, o indivíduo participa mais 

plenamente da missão da Igreja. O sacramento capacita-o para cumprir, na Igreja e no 

mundo, a tarefa que, como membro adulto e responsável, perfeitamente caracterizado e 

equipado, incumbe-o de lançar uma ponte entre Deus e os seres humanos e de colaborar 

com os demais membros da Igreja para transformar a humanidade em oferenda 

agradável a Deus” (p 97). 

“Assim, incorporados na Páscoa de Cristo, marcados com caráter sacramental, podem 

associar-se ao sacrifício do Senhor, aprendendo a oferecer-se a si mesmos, oferecer seus 

trabalhos e todas as coisas criadas juntamente com Cristo ao Pai, no Espírito. 

Compreende-se, pois, que, sendo a eucaristia meta e culminação de toda a atividade 

sacerdotal da Igreja, a unção crismal esteja também orientada para ela (eucaristia): 

amplia no confirmado a aptidão radical que, para participar na eucaristia, havia-lhe 

outorgado o batismo, ao configurá-lo mais como sacerdote e vítima do sacrifício 

eucarístico; ao dar-lhe maior comunhão com o Espírito, que 

possibilita a comunhão com o mistério; ao uni-lo mais estreitamente com a Igreja, que 

opera ali como sujeito integral” (p 97). 

“Sendo a eucaristia o modo como o batismo fica sempre com os cristãos católicos pela 

vida afora, é inevitavelmente o sacramento da maturidade cristã. Por essa razão, é a 

eucaristia que termina a sequência da iniciação sacramental, não a confirmação. A 

confirmação “sela” o batismo de tal maneira que, daí por diante, a eucaristia não é 

apenas um rito, mas um modo de vida corporativa repleta do Espírito, no corpo de 

Cristo que é a Igreja ___ uma vida que todos devem viver, um rito, portanto, a que 

todos devem ter acesso, sem restrição de idade” (p 97). 

“Duas celebrações, em âmbitos diversos, da mesma realidade: o batismo é uma 

antecipação da eucaristia e a eucaristia é a máxima fidelidade ao batismo, enquanto 

realiza suas promessas. Ambos os sacramentos introduzem no mistério de Cristo, e 

formam o corpo de Cristo, que é a Igreja. A diferença consiste em que, pelo batismo, o 

indivíduo participa só uma vez, de forma irrepetível, na morte e ressurreição de Cristo. 

A eucaristia, no entanto, é a participação repetida de toda a comunidade dos batizados 

convocados para edificar o corpo de Cristo” (p 98). 

“Erraria a catequese que apresentasse cada um dos sacramentos isolado dos outros, 

como algo que, uma vez recebido, fica definitivamente encerrado, no passado. Se o 

batismo e a confirmação se recebem uma só vez, a eucaristia, que foi instituída para ser 

continuamente repetida, renova cada vez o tudo que foi doado com os dois primeiros 

sacramentos” (p 99). 



“A eucaristia culmina, pessoal e eclesiologicamente, com a assimilação e configuração 

do ser humano a Cristo e sua incorporação na Igreja. A primeira participação 

sacramental na eucaristia consuma e aperfeiçoa sua iniciação cristã. De alguma maneira, 

põe ponto final no processo de sua entrada na vida dos filhos de Deus e na comunidade 

dos que foram salvos” (p 99). 

 


