COMO FAZER PARA SER
CONFIRMADO OU
RECEBIDO EM
COMUNHÃO?
Basta informar a intenção para um dos
membros do clero, que agendará uma série
de reuniões preparatórias com os
candidatos. Espera-se que essas pessoas
sejam ativas na vida da paróquia.
Entendemos que, por se tratar de uma
confissão de fé madura, a idade mínima
para confirmação deve ser 16 (dezesseis)
anos. Sugerimos, também, que cada
pessoa tenha um(a) apresentador(a), que
servirá de pai (ou mãe) na fé do novo
membro.
A Confirmação ocorre somente em cultos
públicos com a presença da congregação
local e o bispo.
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Confirmação
A Confirmação é o rito pelo qual declaramos
o compromisso com a Igreja, professamos a
fé Cristã e recebemos poder do Espírito
Santo pela oração e pela imposição das
mãos de um bispo.

Quando as crianças ou os adultos são
batizados, tornam-se membros da Igreja. Na
Confirmação, afirmamos pessoalmente as
promessas do Batismo.

ONDE ENCONTRAMOS A CONFIRMAÇÃO NA BÍBLIA?

A Confirmação também provê àqueles que
foram batizados quando crianças a
oportunidade de fazerem uma profissão
adulta de fé.

Os Apóstolos, tendo presente o uso que Jesus fazia da imposição das mãos, julgaram necessário
impor as mãos nos discípulos já batizados, para conferir particularmente o dom do Espírito Santo:

Na Confirmação, jovens e adultos reafirmam
os votos do Batismo e recebem a imposição
de mãos de um bispo, confirmando o dom do
Espírito Santo e reconhecendo um
compromisso com a fé Cristã. Aqueles que
forem batizados em idade adulta o serão,
preferencialmente, numa visita episcopal,
para que possam ser confirmados
imediatamente.

• Outro caso muito claro da imposição das mãos para conferir o Espírito Santo a pessoas já
batizadas aparece no relato da evangelização da Samaria (Atos 8:14-17).

A Confirmação abre as portas para que os
fiéis se tornem membros em plena comunhão
da Igreja Anglicana Reformada do Brasil.

O QUE SE REQUER DOS
CANDIDATOS?
Requer-se dos candidatos que sejam
batizados e instruídos suficientemente na fé
cristã, conforme os ensinos do Catecismo, e
estejam arrependidos dos seus pecados e
preparados para afirmar a confissão de Jesus
Cristo como Salvador e Senhor.

Hebreus apresenta uma breve relação dos pontos fundamentais e elementares da fé, menciona o
rito da confirmação, a imposição das mãos (Hb 6:1-2).

• Em Éfeso, Paulo impõe as mãos a discípulos já batizados e eles começaram a profetizar e falar
em línguas, efeitos do dom do Espírito Santo no dia de Pentecostes (Atos 19:1-7; Atos 2:3).

A Confirmação é, portanto, um ato sacramental, um sinal ( a imposição das mãos), que está ligado
ao dom do Espírito Santo, para que o cristão se expresse na comunidade com o ímpeto
missionário de Pentecostes e a capacidade de participar no anúncio do Evangelho desde
Jerusalém até os confins do mundo como testemunhas de Cristo (Atos 1:8).

O QUE SIGNIFICA SER MEMBRO EM PLENA COMUNHÃO?
Existem várias categorias de membros com seus direitos e deveres na IARB. São membros
batizados da Igreja todas as pessoas que receberam devidamente o Santo Batismo em nome da
Santíssima Trindade e estejam arroladas em uma paróquia ou missão da nossa Igreja. Todas as
pessoas confirmadas segundo o uso e os preceitos do Livro de Oração Comum, ou seja,
confirmadas no âmbito de nossa comunhão, e todas aquelas que, confirmadas por bispos de
sucessão apostólica, são devidamente recebidas em comunhão por um bispo.
Os membros em plena comunhão são as pessoas confirmadas que participam assiduamente da
vida da paróquia ou missão desta igreja, e contribuem fielmente para a manutenção da igreja
(dízimo). Somente os membros em plena comunhão podem ser eleitos ou nomeados para cargos
de responsabilidade em Capelania, Associações Anglicanas, Seminário Teológico, Missão,
Paróquia, Diocese e/ou Igreja Livre da Inglaterra.

