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“Eu confessar?” “Para que, se vou pecar de novo”; “Confessar com padre? Eu não! Confesso diretamente 

com Deus”; “Eu não tenho pecado, vou confessar o quê?”... Inúmeras outras expressões poderia aqui 

apresentar, mas o leitor certamente poderá acrescentar outras tantas que saem dos lábios de Católicos ou 

não, ou que se encontrem em seu pensamento.   

Na verdade, urge que aprofundemos sobre este assunto tão vital para uma vida cristã mais ativa, piedosa, 

consciente e frutuosa, com o conhecimento da Doutrina e da fundamentação bíblica do Sacramento.  

Sobretudo na Quaresma, no Advento, são Tempos oportunos para procurarmos um Sacerdote, a fim de 

receber um dos sete Sacramentos da Igreja, o Sacramento da Penitência. Bem entendido e vivido, este 

Sacramento nos introduz no Mistério do Amor de Deus, renova-nos para que melhor imagem d’Ele 

sejamos: “Sede santos como Deus é santo”.  

A Igreja nos ensina sobre a necessidade da Confissão Sacramental, para que possamos viver a Ressurreição 

de Cristo não só na Liturgia, mas também no transcorrer de nossos dias.  

Retomo as palavras de São Josemariaescrivá, que orientam de modo simples e prático para que  nossas 

confissões sejam concisas, concretas, claras e completas, e assim cheguemos  melhor preparados para o 

Sacramento da Misericórdia Divina.  

“Confissão concisa, sem muitas palavras: apenas as necessárias para dizermos com humildade o que 

fizemos ou omitimos, sem nos estendermos desnecessariamente, sem adornos. A abundância de palavras 

denota às vezes o desejo, inconsciente ou não, de fugir da sinceridade direta e plena; para evitá-lo, temos 

que fazer bem o exame de consciência.  

Confissão concreta, sem divagações, sem generalidades. O penitente indicará oportunamente a sua 

situação e o tempo que decorreu desde a sua última confissão, bem como as dificuldades que teve para 

levar uma vida cristã, declarando os seus pecados e o conjunto de circunstâncias que tenham caracterizado 

as suas faltas a fim de que o confessor possa julgar, absolver e curar.  

Confissão clara, para sermos bem entendidos, declarando a natureza precisa das faltas e manifestando a 

nossa própria miséria com a necessária modéstia e delicadeza.  

Confissão completa, íntegra, sem deixar de dizer algo por falsa vergonha, para “não ficar mal” diante do 

confessor.”  
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É sempre tempo favorável de nossa salvação, de não desperdiçarmos a graça de Deus, como bem falou o 

Apóstolo Paulo na Carta aos Coríntios. “Sendo assim, exercemos a função de embaixadores em nome de 

Cristo, e é por meio de nós que o próprio Deus vos exorta. Em nome de Cristo, suplicamos: reconciliai-vos 

com Deus” (2Cor 5,20).  

           

Na passagem do Evangelho de Lucas (Lc 5, 17-26),  Jesus cura e perdoa os pecados de um paralítico.    

Trata-se de um convite para que reflitamos sobre o poder que Jesus tem, não somente de perdoar os 

pecados da humanidade, bem como de libertá-la das possíveis paralisias físicas, e também de outras com 

maiores consequências: a paralisia espiritual.    

Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus que pode ser experimentada de diversos modos, e um 

deles é através do Sacramento da Penitência, com uma sincera, válida, e frutuosa confissão junto a um 

Presbítero da Igreja.   

Há aqueles que não gostam de se confessar, por vezes pela dificuldade de como e o que confessar.   

Evidentemente, que podemos confessar diretamente com Deus, mas não podemos prescindir e ignorar a 

forma salutar da confissão individual; quando o penitente reconhece a sua miséria, com seus limites e 

imperfeições, e curva-se diante da misericórdia de Deus.   

Confessar é no mínimo um ato de humildade e de coragem; de colocar-se diante de si mesmo, do outro e 

de Deus, numa abertura necessária para reconhecer os pecados cometidos, as faltas que possam ter 

prejudicado os relacionamentos com o outro e com Deus.    

Quanto ao paralítico curado, pensemos nas múltiplas manifestações de paralisias das quais podemos estar 

acometidos. Lembremo-nos também de tantos que, pelas dificuldades enfrentadas, e a maior dela, a 

morte de um ente querido, são levados até mesmo à perda do sentido e da razão de viver.   

A falta de perdão, dado ou recebido, paralisa relacionamentos, congela-os; quando não os aniquila, mata.   

Não podemos paralisar nem mesmo diante da morte de um ente querido, ainda que esposo/esposa, 

mãe/pai, filho/filha, irmão/irmã, e mesmo um amigo que tenhamos apreço como a um irmão.   
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Os Apóstolos não ficaram paralisados diante da morte de Jesus, ao contrário, fizeram a experiência de Sua 

Ressurreição, contemplaram Sua nova presença, redimensionaram e reorientaram os passos da Igreja 

nascente.   

 A fé na Ressurreição, a força do Ressuscitado rompe as portas fechadas do medo que nos paralisa, 

fragiliza, e nos faz sucumbir em possíveis mediocridades dos recuos.   

Há uma forma de paralisia que brota da ausência do perdão, matando amizades, amores, convivências, 

lares, projetos, sonhos, conquistas...   

Medito sobre a misericórdia de Deus e a nossa realidade incontestável de pecadores que somos, assim 

como sobre as paralisias das quais temos que ser libertos.   

                               Oremos:   

Ó Deus, fonte de Misericórdia, Suplico o Vosso divino perdão, reconhecendo meus pecados: atos, 

pensamentos, palavras e omissão.   

Coloco-me em Vossas mãos, para que a Vossa misericórdia penetre as fibras mais íntimas do meu ser. 

Renovai-me, Senhor, revesti-me com Vosso Amor. Fazei-me uma nova criatura para a Vossa imagem 

melhor refletir.   

Libertai-me, Senhor, de toda e qualquer paralisia, que me impeça sinceros compromissos com o Vosso 

Reino. Ressoe Vossa Palavra no mais profundo de mim, para que a vocação profética do Batismo se 

reacenda.    

Alegrai-me em ser Vossa presença, Vossa voz, a tantos que precisam de Vossa Palavra ouvir. Quero tão 

apenas, Senhor, por Vós ser perdoado e liberto. E a quem precisa, ser um sinal de Vossa misericórdia e 

poder.   

                                                                                                                                    Amém!    

                                                  

 

 No Evangelho de Mt 9,1-8, refletimos sobre o  poder que Jesus tem, não somente de perdoar os pecados 

da humanidade, bem como de libertá-la das possíveis paralisias físicas, e também de outras com maiores 

consequências: a paralisia espiritual.   
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Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus que pode ser experimentada de diversos modos, e um 

deles é através do Sacramento da Penitência com uma sincera, válida, e frutuosa confissão junto a um 

Presbítero da Igreja.   

Há aqueles que não gostam de se confessar, por vezes pela dificuldade de como e o que confessar. 

Evidentemente, que podemos confessar diretamente com Deus, mas não podemos prescindir e ignorar a 

forma salutar da confissão individual; quando o penitente reconhece a sua miséria, com seus limites e 

imperfeições, e curva-se diante da misericórdia de Deus.    

Confessar é, no mínimo, um ato de humildade e de coragem de se colocar diante de si mesmo, do outro e 

de Deus, numa abertura necessária para reconhecer os pecados cometidos, as faltas que possam ter 

prejudicado os relacionamentos com o outro e com Deus.    

Quanto ao paralítico curado, como não pensar nas múltiplas manifestações de paralisias das quais 

podemos estar acometidos?   

Muitos, pelas dificuldades enfrentadas, - a maior delas  a morte de um ente querido - são levados até 

mesmo à perda do sentido e da razão de viver.   

A falta de perdão, dado ou recebido, paralisa relacionamentos, congela-os; quando não os aniquila, mata.    

Não podemos paralisar nem mesmo diante da morte de um ente querido, ainda que esposo/esposa, 

mãe/pai, filho/filha, irmão/irmã, e mesmo um amigo que tenhamos apreço como a um irmão.    

A fé na Ressurreição, a força do Ressuscitado rompe as portas fechadas do medo que nos paralisa, fragiliza, 

e nos faz sucumbir em possíveis mediocridades dos recuos.    

Há uma forma de paralisia que brota da ausência do perdão, matando amizades, amores, convivências, 

lares, projetos, sonhos, conquistas...    

Reflitamos sobre a misericórdia de Deus e a nossa realidade incontestável de pecadores que somos, assim 

como sobre as paralisias das quais temos que ser libertos.   

Oremos:    

Ó Deus, fonte de Misericórdia, suplico Vosso perdão, reconheço meus pecados, em pensamentos, 

palavras, atos e omissão.    

Coloco-me em Vossas mãos, que Vossa misericórdia penetre às fibras mais íntimas do meu ser. Renovai-

me, Senhor, revesti-me com Vosso Amor. Fazei-me uma nova criatura, para a Vossa imagem melhor 

refletir.    

Libertai-me, Senhor, de toda e qualquer paralisia, que me impeça sinceros compromissos com o Vosso 

Reino. Que Vossa Palavra ressoe no mais profundo de mim, para que a vocação profética do Batismo se 

reacenda.    

Que me alegre ser Vossa presença, Vossa voz, a tantos que precisam de Vossa Palavra ouvir. Quero tão 

apenas, Senhor, por Vós ser perdoado e liberto. E a quem precisar, ser um sinal de Vossa misericórdia e 

poder. Amém!  
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Na  passagem do Segundo Livro de Samuel (2 Sm 12,1-7a.10-17), Davi reconhece e confessa seu pecado, 

após a interpelação feita por Natã.    

Davi reconhece seus gravíssimos pecados, suplica o perdão de Deus e o alcança.    

Deste modo, a passagem nos revela um Deus de bondade e de misericórdia, que detesta o pecado, mas 

ama sem medida o pecador; bem como nos revela que Deus não é indiferente diante dos que abusam da 

vida do próximo e a exploram.   

Deus jamais abandona o pecador que reconhece a sua falta, comunicando o perdão e a Salvação como 

dom divino e não como conquista humana; o Seu perdão oferecido à humanidade é sempre a comunicação 

do Amor que possibilita uma vida nova.   

O Apóstolo Paulo também experimentou a graça e misericórdia divina, como vemos em sua Carta aos 

Gálatas (Gl 2, 16.19-21);  passou da Lei para a acolhida da graça que vem de Jesus, pois somente n’Ele 

encontramos a Salvação. Acolhendo a graça, Paulo chegou à identificação tão intensa com Jesus, que 

afirmou:   

“Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo 

pela fé no Filho de Deus, que me amou e Se entregou por mim.” (Gl 2, 20).   

A misericórdia de Deus oferece a possibilidade do recomeço, de novos passos, novos rumos, novas 

posturas que nascem do encontro pessoal com a Divina Fonte de Amor e perdão: Jesus.   

É o que vemos na passagem do Evangelho (Lc 7,36-8,3), na presença daquela mulher pecadora no 

banquete, lavando e beijando Seus pés.   

Ela também experimentou a misericórdia divina, pois teve seus pecados perdoados e, assim, pôde espalhar 

pelo mundo o verdadeiro amor, como nunca o fizera.    
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Temos também o fariseu Simão, que tão apenas acolheu Jesus em sua casa, mas não O recebeu como 

Aquele que tem o poder de perdoar os pecados, e que deseja estabelecer conosco comunhão de vida, 

Amor e perdão.    

Simão é a personificação daqueles que não reconhecem as próprias imperfeições e se tornam medida para 

o outro, crendo que têm o poder de julgar, rotular, condenar e excluir do convívio.    

São totalmente opostas as atitudes da pecadora, que entra no banquete, sem mesmo ter sido convidada e, 

com toda humildade, acolhida e ternura se prostra aos pés do Senhor, lava-os com suas lágrimas - lágrimas 

de dor por seus pecados -, enxuga seus pés com os cabelos, ungindo-os e cobrindo-os de beijos.   

 Jesus a perdoa não porque ela tenha pecado muito, mas porque muito O amou e demonstrou o seu amor 

para com Ele. Esta mulher fez a experiência do amor “louco”, incompreendido, de Deus que perdoa.   

Simão sequer cumpriu o ritual prescrito, muito menos se abriu ao perdão e ao Amor de Jesus, como o 

Messias, o enviado do Pai, a própria presença de Deus, o único que tem poder para perdoar os pecados.   

Simão, como os convidados, é levado tão apenas pela aparência, encerra a mulher no seu passado, sem a 

perspectiva de mudança.   

De outro lado, Jesus tem olhar que vai além das aparências, possibilitando a ela um futuro diferente, 

permitindo-lhe partir perdoada, amada e em paz.   

Sendo assim, podemos nos identificar ora com Simão, ora com a pecadora que é perdoada por Jesus, assim 

como Davi que também peca e reconhece seus pecados.   

Reflitamos:    

- O que aprendemos com a atitude de Davi na passagem acima? - Estamos tão identificados com o Senhor, 

a ponto de, como Paulo, podermos dizer “não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim”?   

- Por nossos pensamentos, palavras, atitudes, reconhecerão Cristo em nós? - Reconhecemos nossos 

pecados e nos abrimos à misericórdia de Deus, alcançando e comunicando o perdão a quem nos ofende, 

como rezamos no Pai Nosso?   

Somente experimentando o Amor e o perdão que vêm de Deus é que poderemos amar, perdoar e sermos 

perdoados.   

O mundo precisa de Profetas da civilização do Amor, que se proponham a colaborar na construção do 

Reino do Amor de Deus no coração da humanidade.   

Reconhecer e confessar nossos pecados e nos empenharmos na construção de um Reino de justiça, paz, 

amor, misericórdia, perdão, compaixão, verdade, liberdade e, sobretudo, de respeito aos direitos sagrados 

da vida, desde a concepção ao seu declínio natural.   

Reconhecer, confessar, mas procurar ter novos pensamentos, palavras, com novas posturas e 

compromissos, sem omissão com a promoção da beleza e esplendor da vida em todos os âmbitos.  
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“Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados” (Tg 5,16)   

Quando fico sozinho com meu mal, fico totalmente só, apesar da devoção e oração comum, apesar de 

toda comunhão no servir.    

É possível que eu não sinta romper aquela última barreira que nos separa da comunhão, porque vivemos 

juntos como pessoas crentes e piedosas e não como pessoas descrentes e pecadoras.    

A comunhão piedosa não permite que eu me sinta pecador, por isto preciso esconder o pecado de mim 

mesmo e da comunidade.   

É inimaginável o pavor que sentiria, como cristão piedoso, se visse aparecer de repente um pecador de 

verdade diante de mim. Contento-me em ficar sozinho com meu pecado, na mentira, na hipocrisia.   

Tenho dificuldade de compreender a Sagrada Escritura quando diz: “Tu és pecador, um grande pecador 

incurável; e agora, como pecador que tu és, chega-te a teu Deus que te ama. Ele te quer tal como és. Não 

quer nada de ti, nem sacrifício nem obra. Ele quer a ti somente. ‘Meu filho, dá-me o teu coração” (Pv 

23,26).   

Mas Deus veio a mim para me salvar porque pecador sou. Diante de Deus, não posso me ocultar. Diante 

d’Ele, nada vale a máscara que uso perante as pessoas.    

Deus quer me ver assim como sou, quer ser misericordioso comigo. Já não tenho necessidade de mentir 

para mim mesmo nem para o irmão, como se não tivesse pecado: sou pecador e agradeço a Deus por isso, 

pois Ele ama o pecador, mas odeia o pecado.   

Cristo tornou-se nosso irmão na carne para que creiamos n’Ele. N’Ele veio o amor de Deus ao pecador: a 

miséria do pecador e a misericórdia de Deus – eis a verdade do Evangelho de Jesus Cristo.    

Por essa razão autorizou os seus a ouvir a confissão dos pecados e a perdoá-los em Seu nome: “Aqueles a 

quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; aqueles aos quais retiverdes ser-lhes-ão retidos” (Jo 

20,23).   
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O irmão-ministro que perdoa está no lugar de Cristo e perante ele já não precisamos fingir. Perante ele, e 

mais ninguém no mundo, podemos ser o pecador que somos, pois neste momento reinam, de modo 

sublime, a verdade de Jesus e Sua misericórdia.   

Cristo tornou-se nosso irmão para nos ajudar e agora o irmão se tornou um Cristo, age “in persona Christi”, 

no poder de sua missão. O irmão está diante de mim como o sinal da verdade e da graça de Deus: ajuda-

me, ouve minha confissão em lugar de Cristo e em lugar d’Ele me perdoa; guarda o segredo de confissão 

tão bem como Deus o guarda. Assim, quando me confesso ao irmão, confesso-me a Deus.   

Na confissão que faço acontecem irrompimentos:    

a) o irrompimento (reconstrução, resgate, restauração) da comunhão: o pecado queria ficar a sós comigo 

para me afastar da comunhão, pois quanto mais solitária a pessoa  for, mais destruidor será o poder do 

pecado em sua vida e quanto mais profundo o envolvimento com o pecado, mais desesperadora se torna a 

solidão. Assim é o pecado, faz questão de permanecer no anonimato, por isto teme a luz. Na confissão, à 

luz do Evangelho, sinto irromper nas trevas e no fechamento do coração. Todas as coisas ocultas que tinha, 

agora ficam manifestas. O pecado uma vez expresso e confessado, já não tem poder, pois foi manifesto 

como pecado e julgado como tal, e já não tem o poder de dilacerar a comunhão. Sinto que o mal foi tirado 

e agora me encontro na comunhão dos pecadores que vivem na graça de Deus, e sinto que reencontrei a 

comunhão justamente na confissão.   

b) o irrompimento para a cruz (abertura, aceitação): sendo a soberba a raiz de todo pecado, quero viver 

para mim mesmo, tendo direito a mim mesmo, a meu ódio e minha cobiça, minha vida e minha morte. A 

confissão a um irmão é a mais profunda humilhação, pois machuca, torna-me pequeno, abate a soberba 

horrivelmente. Por esta humilhação ser tão amarga, creio que posso evitar a confissão diante do irmão.    

Mas foi o próprio Jesus Cristo que sofreu publicamente em nosso lugar a morte vergonhosa do pecador. 

Não Se envergonhou de ser crucificado como malfeitor. E nesta Cruz temos a destruição de toda soberba; 

na confissão sinto irromper a autêntica comunhão da Cruz de Jesus Cristo e nela aceito a minha cruz.    

Experimento na confissão a Cruz de Cristo como salvação e bem-aventurança. Morre em mim o homem 

velho, tenho parte na Ressurreição de Cristo e na vida eterna.   

c) o irrompimento (inauguração) para a nova vida: “Passaram-se as coisas antigas; eis que se fez uma 

realidade nova” (2 Cor 5,17). Pela confissão, sinto que Cristo fez um novo começo. Ao confessar, entrego 

tudo para seguir o Senhor como fizeram os primeiros discípulos. A partir deste momento , alcanço vitória 

sobre vitória e, na confissão, renova-se o que aconteceu no dia do Batismo: fui salvo das trevas para o 

Reino de Jesus Cristo. Sinto-me envolvido por uma mensagem de imensa alegria. Sinto que a confissão é a 

renovação da alegria batismal –“De tarde vem o pranto nos visitar, de manhã gritos de alegria vêm nos 

saudar” (Sl 30,6).     

d) o irrompimento (abertura) para a certeza: Muitas vezes me parece mais fácil confessar perante Deus do 

que diante de um irmão; é que Deus é santo e sem pecado e o irmão pecador como eu, conhece tanto 

quanto eu a noite do pecado secreto por experiência própria. Muitas vezes, vivo na autoabsolvição e não 

na real absolvição dos pecados; a primeira não leva o rompimento com o pecado. Na presença do irmão, o 

pecado deve vir à luz. Deste modo a confissão dos pecados ao irmão é graça. Quando ouço o irmão dizer 
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“Eu te absolvo”, sinto que a confissão foi feita e, pela absolvição dada pelo Senhor, tenho a certeza do 

perdão divino.    

Concluindo: numa confissão bem feita, sinto a oferta da graça, da ajuda divina a mim que sou  pecador. 

Sinto que a confissão é um ato em nome de Cristo, completo em si mesmo, sendo praticado na 

comunidade, sempre que existir sincero desejo.   

Reconciliado com Deus e com as pessoas, quero receber o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, lembrando as 

Palavras do Senhor, segundo as quais não posso me apresentar diante do Altar se o coração não estiver 

reconciliado com o irmão. Esta ordem se aplica a cada culto, a cada oração e muito mais para a autêntica 

participação da Santa Ceia do Senhor.   

Para participar da Ceia do Senhor, devo afastar de mim toda ira, discórdia, inveja, conversa maliciosa e 

atitudes desleais, uma vez que  a Celebração da Eucaristia é festa para a comunidade cristã da qual faço 

parte.    

Reconciliada no coração com Deus e com os irmãos, a comunidade recebe a dádiva do Corpo e Sangue de 

Jesus Cristo e, nela, o perdão, a nova vida e a Bem-Aventurança, expressão da comunhão cristã. Por ora, 

unidos no Corpo e Sangue na Mesa do Senhor.   

PS: Livre Adaptação do Texto “Vida em Comunhão” (D. Bonhoeffer).    

 

Choremos nossas culpas enquanto é tempo, cada um em sua devida intensidade, conforme a parte que lhe 

cabe, sem demora, com toda a verdade e humildade.    

Choremos nossas culpas pelas palavras ditas, escritas no papel ou numa tela, que não animam, não 

comunicam alegria, esperança, coragem, luz e sabedoria.   

Choremos pelo bem não feito, pela mão que não se abriu em gestos de solidariedade a quem mais 

precisava, tristemente fechada em expressão de egoísmo.    

Choremos nossas culpas pela agonia de nosso planeta, nossa casa comum, tão vilipendiado, agonizado por 

causa do egoísmo, consumismo e exploração com fins inescrupulosos de lucro.   

Choremos nossas culpas pelos pensamentos cultivados, que não poderiam ser consentidos, ferindo os 

princípios da fé que professamos, dos valores fundamentais para uma nova humanidade.    
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Choremos nossas culpas na omissão e assim permitimos que a mentira, o ódio, a dor, a vergonha, a 

corrupção proliferem em todos os âmbitos, sobretudo dentro de nós.    

Choremos nossas culpas, confessemo-las diante da misericórdia divina, reconhecendo nossos pecados, a 

miséria em que nos encontramos quando seguimos a trilha do pecado.   

Mais que chorar nossas culpas e confessar nossos pecados, sintamo-nos acolhidos e perdoados pela 

misericórdia divina para que reiniciemos um novo caminho, na fidelidade ao Divino Caminho: Jesus.    

Acolhidos e perdoados, conhecendo e amando a Verdade, que é o próprio Jesus, sejamos livres de todo 

pecado que Ele, o Cordeiro de Deus imolado, veio ao mundo tirar porque pecadores todos somos.    

Acolhidos, perdoados e libertos e pelo Senhor tão amados, correspondência maior de amor a Ele vivida, 

vida plena e feliz já teremos ; vida eterna alcançaremos.     

                                                                                                                                              Amém.    

 

 

 “Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e 

palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à virgem Maria, aos Anjos e 

Santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.”    

 Confesso, Senhor, pensamentos que não são os Vossos pensamentos, porque indizíveis, porque 
maculam a alma:   
 
 Pensamentos evasivos, pensamentos autodestrutivos.  
 Pensamentos anti-evangélicos, pensamentos obscuros.  
 Pensamentos preconceituosos, pensamentos negativos.  
 Pensamentos vorazes de nossas forças, pensamentos que não podem ser nutridos. 
 Pensamentos que precisam ser da mente varridos, pensamentos que me distanciam do Vosso Reino.  
  Pensamentos...   
 
Confesso, Senhor, palavras que não são Vossas palavras  porque:  

Palavras que não edificam, palavras que ferem.  
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Palavras que deixam cicatrizes, palavras que semeiam discórdia.  
Palavras que não criam laços fraternos, palavras que não promovem a paz.  
Palavras que ocultam a verdade, palavras que não iluminam.  
Palavras que não nutrem a fé, palavras que não inflamam a caridade, 
Palavras que fazem morrer a esperança, palavras que expressam o indesejável no coração. 
 Palavras que calam a Vós, que sois a verdadeira Palavra.  
Palavras...   

Confesso, Senhor, atos que deveriam ser evitados, porque não revelam Vossa presença em mim:  
Atos que aprofundam o vale da injustiça, atos que avolumam a montanha da vaidade.  
Atos que me distanciam do céu onde habitais, atos que me levam a abismos da iniquidade.  
Atos que me distanciam de Vós, atos que me aproximam do Tentador.  
Atos que são expressão do egoísmo, atos que fragilizam a comunhão por Vós querida.  
Atos que não regam a semente da solidariedade, atos que não florescem em fraternidade.   
Atos que expressam sentimentos de indiferença, atos que não são de adoradores em Espírito e Verdade.  
Atos...    

Confesso, Senhor, omissões que empobrecem a história em todos os seus níveis: pessoal, comunitário e 

social, porque dons não partilhados, por vezes enterrados:  

Omissão em buscar o Vosso Reino e a Vossa justiça, omissão por medo, covardia, acomodação.  
Omissão abominável e que não me rouba o sono, omissão que torna pesado o fardo do irmão.  
Omissão em sagrados compromissos, diante de Vós assumidos.  
Omissão que devora a alma, a mente e o coração, omissão de dizer o que deveria ser dito e jamais calado, 
omissão na educação dos que me foram confiados. 
 Omissão no amor, maior e mais bela de todas as virtudes, omissão com Vossa Verdade que me  liberta.  
Omissão...   
 
Confesso, Senhor, meus pensamentos, palavras, atos e omissões,  Suplico Vossa misericórdia, Vosso 

infinito perdão; Vós que não desprezais  um coração contrito e humilhado, Vós que sois manso e 

humilde de coração. 

                                                                                                                                    Amém.   

Pensamentos, Palavras e Omissões... 
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 Quem nunca se deparou com afirmações como estas:  

“Não consigo perdoar!”  “Perdoo, mas não esqueço!”; “Tal pessoa não existe mais para mim!”...  

E, tantas outras afirmações?  

Perdoar é uma das mais difíceis exigências do Evangelho, tanto que Nosso Senhor a incluiu como um 

pedido na oração que nos ensinou (Mt 6,9-14; Lc 11,2-4).   

Somente com uma vida fundamentada na oração, poderemos dar e receber o perdão, que nos trará 

consequentemente cura e libertação, tantas vezes por nós desejada, trazendo-nos paz interior e felicidade.  

O Bispo São João Crisóstomo (séc. IV) nos apresenta 5 vias da penitência, da reconciliação, para que 

curemos nossas chagas, recuperando a saúde e melhor participemos da Mesa Sagrada:  

1. A reprovação dos pecados que cometemos;  

2. O perdão das faltas do próximo;  

3. A oração;  

4. A esmola = solidariedade;  

5. A humildade.  

Colocarmo-nos neste caminho penitencial, com certeza nos ajudará a compreender melhor quem nos 

ofendeu e cumprir o ensinamento evangélico de perdoar até setenta vezes sete, isto é, sem limite (Mt 

18,22) perdoando-nos mutuamente, revestidos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, 

mansidão, serenidade (Col 3,12-13).  

O monge beneditino Laurence Freeman apresenta seis estágios para que perdoemos de coração:  

1. A aceitação dos sentimentos que temos em relação ao outro ( ira, raiva, ódio);  

2. O desejo de mudança (não se consegue dormir direito, a alegria de viver não é mais a mesma...);  

3. Imaginar porque a pessoa fez o que fez para mim;  

4. Perceber o começo da mudança (o veneno está indo embora...);  

5. Transformar o veneno em compaixão;  

6. A reconciliação com o outro (não é possível se reconciliar sozinho).  

É impossível ser feliz sem a prática do perdão, que é o mais maduro testemunho de que o amor é mais 

forte que o pecado (Catecismo da Igreja Católica 2844).  

Nossa maturidade na fé está na exata medida de quanto somos capazes de perdoar.   

Sem a prática do perdão, jamais poderemos rezar:  

                                                                     “Pai Nosso que estais nos céus...”.  
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“Reconciliai-vos com Deus” (2 Cor 5,20)  

 Aquele que se aproxima do sacramento da Penitência obtém da misericórdia divina o Perdão da ofensa 

feita a Deus e ao mesmo tempo é reconciliado com a Igreja que feriu pecando, e a qual colabora para sua 

conversão com a caridade, exemplo e orações. (LG 11).  

O que é o pecado?  

O pecado é antes de tudo uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo é 

romper com a Igreja e a fraternidade com o irmão.  

O Sacramento do Perdão  

Cristo instituiu o sacramento do perdão para todos os pecadores de sua Igreja. Antes de tudo, para aqueles 

que depois do Batismo  cometeram pecado grave e, com isso, perderam a graça batismal e feriram a 

comunhão com a Igreja. “Quem confessa os pecados já está agindo em harmonia com Deus” (Santo 

Agostinho).  

“É preciso levar em conta que a misericórdia de Deus não tem limites se alguém se dirige a Ele com o 

coração sincero e arrependido. A questão para quem não acredita em Deus é obedecer a sua própria 

consciência” (Papa Francisco).  

Efeitos Espirituais do Sacramento da Confissão ou Penitência  

1. A reconciliação com Deus (o discípulo penitente recobra a graça);  

2. A reconciliação com a Igreja;  

3. A remissão da pena eterna por causa dos pecados mortais;  

4.  A remissão, pelo menos em parte, das penas temporais;  

5. A paz e serenidade da consciência e a consolação espiritual;  

6. O acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. 
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ORIENTAÇÃO PRÁTICA PARA UMA CONFISSÃO QUANDO HÁ UM NÚMERO MAIOR DE PADRE  

1. Chegar cedo para a Celebração Penitencial e escutar com muita atenção a Palavra de Deus junto com a 

comunidade;  

2. Pensar bem nos próprios pecados e pedir a luz do Espírito Santo;  

3.  Manter um ambiente de SILÊNCIO e ORAÇÃO dentro da Igreja (evitar conversas, som alto, ruídos e até a 

reza do terço durante as confissões, pois nossas igrejas são relativamente pequenas e dificulta o ministro 

de Deus ouvir o discípulo contar seus pecados);  

4. Nunca escolher este ou aquele padre, principalmente se houver fila única, pois isto caracteriza 

menosprezo ao sacramento tanto da confissão quanto da ordem, dado que todos são sacerdotes no 

mesmo grau, na mesma dignidade. Se alguém faz questão de se confessar somente se for com este ou 

aquele padre, deverá procurar outro dia, hora e na paróquia que ele exerce seu ministério;  

5.  Lembre-se de que  confissão é relatar os seus pecados e somente os seus e não contar sua vida, fazer 

uma direção espiritual ou pedir conselhos, esclarecer dúvidas sobre pastoral...; para isto, tem-se as 

pastorais, coordenadores, secretaria , o pároco. Portanto, não prolongue seu tempo com o padre;  

6. Ser bem objetivo na confissão e nunca se justificar ou culpar os outros pelos seus pecados;  

7. Procurar cumprir o quanto antes a penitência rogada pelo confessor;  

8. Quem não fez a Catequese para a Eucaristia e a Penitência, deve procurar fazê-la antes de participar da 

Confissão;  

9.  Acabada sua confissão, depois de ter rezado junto ao Santíssimo, deixe o ambiente da Igreja com a 

máxima discrição, silêncio e sem conversar com ninguém dentro da Igreja.  

10. Uma boa confissão pode ser feita a partir dos DEZ MANDAMENTOS DA LEI DE DEUS e DOS CINCO 

MANDAMENTOS DA IGREJA . 

 ENQUANTO AGUARDAMOS, MEDITEMOS A PALAVRA DE DEUS:  

Gn 3, 1-19 – colheu um fruto e o comeu;  

Eclo 28,1-7 –Perdoa a injustiça cometida por teu próximo: assim, quando orares, teus pecados serão 

perdoados;  

Is 1,10-18 – Criei e fiz crescer meus filhos, mas eles me desprezaram;  

Is 55, 1-11 – Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto, suas maquinações; volte para o Senhor, 

que terá piedade dele, volte para nosso Deus, que é generoso no perdão 

 Zc 1,1-6 – Voltai-vos para mim e Eu me voltarei para vós;  

Ez 11,14-21 – Removerei do seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, a fim de que 

andem segundo minhas Leis;  

Sl 12; 24(25); 30(31); 35(36); 49(50); 72(73); 89(90); 118(119); 122(123); 129(130); 142(143);  
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Mt 5,1-12a – As Bem-Aventuranças;  

Mt 18, 21-35 – É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração 

ao seu irmão;  

Mt 22, 34-40 – toda a Lei e os profetas dependem desses dois Mandamentos;  

Mc 1,12, 28-34 – O primeiro de todos os Mandamentos;  

Lc 15 – Parábolas da misericórdia;  

Jo 15 – Parábola da Videira e o Mandamento do Amor;  

Jo 19, 13-37 – Olharão para Aquele que transpassaram;  

Jo 20,19-23 – Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ele lhes serão perdoados;                    

Rm 5, 6-11 – Nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo 

presente, recebemos a reconciliação;  

2 Cor 5,7-21 – Em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo;  

Ef 4,23-32 – Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade;  

Ef 5, 1-14 – Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, vivei como filhos da luz;  

Hb 12, 1-15 – Ainda  não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado;  

2Pd 1,3-11 – Cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição;  

1 Jo 4,16-21 – Deus é amor: quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele.  

Após ter confessado seus pecados, enquanto o padre o absolve, reze em voz baixa, ou mesmo em silêncio,  

O ATO DE CONTRIÇÃO:  

Senhor meu Deus, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de 
fazer.   
Pecando, eu ofendi a Vós, meu Pai, e aos meus irmãos. Prometo com Vossa ajuda e Vossa graça, 
 fugir às ocasiões de pecado. Meu Deus, misericórdia!   
 
 “É preciso levar em conta que a misericórdia de Deus não tem limites se alguém se dirige a Ele com o 

coração sincero e arrependido. A questão para quem não acredita em Deus é obedecer a sua própria 

consciência” 

                                                            Papa Francisco 

 

  

 


