
A FESTA  
DA RECONCILIAÇÃO  

E DO AMOR 
 

O MAIS IMPORTANTE: 
- Não são os pecados; 
- Não é a acusação detalhada das culpas; 
- Não é o confessor, ... A coisa mais importante, porém, é: 

QUE VOCÊ SE ENCONTRE COM JESUS E SE 
ARREPENDA DE QUANTO TEM ROMPIDO A AMIZADE 

COM ELE. 
- Ele ama você e perdoa sempre.  
- Ele quer vê-lo feliz. 
- Deixe-se renovarpor Jesus. 
- O Senhor caminha ao seu lado e te sustenta. 

NÃO SE ESQUEÇA: 
A graça e o valor desse encontro de amor e de misericórdia 
deixam de ter a eficácia desejada com uma confissão sem 
preparação atenta, sem arrependimento, sinceridade aberta 
e confiante; sem propósito sério e sem desejo de conversão. 

DIRETO AO ASSUNTO: 
- Tire a máscara com coragem: examine a sua situação 
diante do mal; 
- Não se esqueça dos pecados graves; 
- Reconheça as suas fraquezas: vá direto somente ao que é 
desordem; perceba a culpa maior que atrapalha a sua 
consciência; 
- Confie em Jesus: Faça uma confissão sincera, confiante e 
clara ao Sacerdote, como se a fizesse diante do próprio 
Cristo; 
- Faça um compromisso concreto, decidido e preciso, 
possível à sua vida diária; 
- Reze sobre o que vai fazer: Com Jesus Cristo você vai 
longe! 

A PALAVRA DE DEUS... 
A Palavra pode ajudar na preparação:  
- As Bem-aventuranças (Mt 5,3-10). 
- O amor a Deus e ao próximo (Mc 12,29).  
- As palavras de misericórdia (Lc 15). 
 
 

EXAME DE CONSCIÊNCIA 
O exame de consciência a seguir quer apenas lhe dar uma 
ajuda... Avalie cada passo da sua vida sem receio. Acredite, 
aposte no Amor incondicional de Deus. Ele te ama a ponto 
de entregar seu Filho na experiência da Cruz. Ele te ama 
sempre! Coragem! Siga em frente! 
 
 
 

O MEU RELACIONAMENTO COM DEUS  
"Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração" 

(Mt22,27). 
"Sem a fé, é impossível ser agradável a Deus " (Hb 11,6).
  

* Vivo a minha fé como chamado de Deus, um caminho de 
Amor? 
* Sou convicto de que a minha fé tem necessidade de ser 
nutrida para poder tornar-se sempre mais fraterna, 
consciente e madura? 
* ABíblia e o catecismo da Igreja Católica são alimentos 
para a minha fé? 
* A minha fé ficou parada nas práticas religiosas de quando 
era criança? 
* Tenho invodado o Senhor, no momento da dor, da 
provação, da tentação? 
* Aceito a vontade de Deus, quando é necessário abraçar a 
"cruz", o sofrimento, a doença e a morte? 
* Sinto que devo ser testemunha livre e madura da minha 
fé? 
 

"Os primeiros cristãos eram perseverantes na escuta 
dos ensinamentos dos Apóstolos, na fração do pão e na 
oração" (At 2,42). 
* Tenho ido à Missa todos os domingos e festas de guarda e 
tenho participado com atenção? 
* Tenho recebido a Santa Comunhão na graça de Deus? 
* Tenho tido consciência do Sacramento que recebi? 
 

"REZAI INCESSANTEMENTE" (Ef 6,18) 
* Tenho feito a minha oração ao menos pela manhã e à 
noite? 
* A minha oração é um colóquio verdadeiro de 'amigo para 
Amigo' para com Deus, ou é um distraído elenco de 
palavras, uma vazia prática exterior? 
* Dedico diariamente um tempo para Deus? 
* Rezo só quando tenho necessidade? 
* Tenho aprendido a agradecer a Deus na minha oração? 

 

"NÃO PRONUNCIAR O NOME DE DEUS EM 
VÃO" (Ex 20, 7) 

* Tenho blasfemado o nome de Deus, de Maria e dos 
Santos? 
* Tenho pronunciado em vão o nome de Deus e de Maria 
Santíssima? 

 
"NÃO FAÇA MAGIA OU CONSULTE ADIVINHO" 

(Dt 18,10-12) 
* Sou supersticioso? Creio na astrologia e horóscopos, 
leituras de cartas, amuletos? 
* Procuro cartomantes, adivinhos, médiuns e outros?  
* Participo de sessões de espiritismo, ou faço oferendas a 
"entidades"? ~ 
* Estou atento a não deixar-me envolver com seitas ou 
novos movimentos religiosos, como Nova Era, 
pentecostalismos etc...? 

O MEU RELACIONAMENTO COM O PRÓXIMO 
"Amai-vos como vos tenho amado" (Jo 13,34). 

 

PARA OS PAIS 
* Sou capaz de afeto, de confiança, de amor, de gentileza, 
de compreensão, de fidelidade? (Afidelidade não é só não 
trair: é dedicar a própria vida ao outro). 



* Dedico-me aos filhos? Respeito-os? Favoreço-os para 
que* levem a sério suas responsabilidades? Dialogo e 
compreendo-os? 
* Tenho sido nervoso, tenho perdido a paciência, usando 
palavras ofensivas? 
* Nas brigas e discussões familiares, tenho recebido e dado 
o perdão? 
* Favoreço o crescimento espiritual e moral da minha 
família? 
* Preocupo-me mais com os bens materiais, do que com a 
verdade, a justiça e a boa convivência? 
* Olhando a paternidade responsável, tenho sido egoísta no 
discernimento sobre o número de filhos? 
* Pratiquei ou ajudei a praticar o aborto? 
* Acolho os idosos, respeitando-os e amando-os? 
* Apoio ou incentivo a eutanásia? 
 

PARAOS FILHOS 

* Obedeço e respeito a meus pais? 

"QUEM NÃO QUER TRABALHAR, TAMBÉM NÃO 
DEVE COMER" (2 Tes 3,10). 

* No trabalho ou no estudo, tenho sido preguiçoso? 
* Tenho faltado com a minha obrigação profissional? 
*Tenho perdido tempo com coisas fúteis? Sou desleal? 

"DERRAMA SANGUE O QUE PRIVA DO 
SALÁRIO, O DIARISTA" (Ecl 34, 22) 

* Tenho sido justo e honesto no meu trabalho e na minha 
profissão? 
* Tenho pago com justiça os meus empregados? 
* Tenho tratado com respeito os colegas de trabalho? 

 

"BEM-AVENTURADOS OS PUROS DE 
CORAÇÃO" (Mt 5, 8). 

* Que uso faço da minha sexualidade? 
* Creio que, com a graça de Deus, posso viver puro e 
casto? 
* Sou puro nos meus relacionamentos afetivos e amizades? 
* Tenho cultivado pensamentos ou desejos impuros? 
* Tenho cometido atos impuros sozinho, ou com outros, 
esquecendo que meu corpo é Templo do Espírito Santo? 
* Tenho permitido a mim mesmo leituras, discursos, 
espetáculos, divertimentos maldosos? 
* Como uso a televisão? Internet / orkut ? 
* Se namoro, respeito a castidade? O que faço para crescer 
no respeito mútuo e no amor com dignidade? 
* Vivo a afetividade e a sexualidade de forma cristã, contra 
todas as propostas absurdas que vêm sendo difundidas 
sem levar em conta a dignidade da pessoa humana? 
* A respeito de tudo isso, confesso ao Sacerdote com 
sinceridade e transparência, ou não falo sobre isso? 

"QUEM ODEIA O PRÓPRIO IRMÃO É 
HOMICIDA" (1 Jo 3,15) 

* Perdoo as ofensas e as injustiças recebidas? Sou 
vingativo? 
* Cultivo antipatias, ressentimentos, ciúmes e ódios? 
* Uso palavras injuriosas e ofensivas? 
* Sou violento, autoritário, prepotente, nervoso? 
* Tenho tido descontrole, sou mal educado? 
* Quero sempre ter razão? Sou teimoso nas minhas ideias? 

* Tenho dirigido no trânsito com pouca atenção, não 
estando atento aos perigos que se apresentam? 
* Tenho respeitado as normas de trânsito para não causar 
grave perigo, ao meu próximo? 
 

"NÃO MINTAS UNS AOS OUTROS" (Cl 3, 9). "NÃO 
JULGAR, NÃO CONDENAR" (Lc 7, 37). 

* Tenho mentido? Tenho jurado em falso? 
* Tenho participado de fofocas e de conversas inúteis? 
* Tenho murmurado e falado mal dos outros? Tenho 
falado... pelas costas? 
* Tenho prejudicado a boa fama do meu próximo? 
* Tenho caluniado, levantando falso testemunho do meu 
próximo? 
* Tenho julgado, criticado ou condenado os outros? 
 
 
 

OS MEUS RELACIONAMENTOS 
COM AS COISAS 

"Onde está o teu tesouro, lá estará também o teu 
coração" (Lc 12,34). 

"O apego ao dinheiro é a raiz de todos os males"  
(1Tm 6,10). 

* Sou muito apegado às coisas, ao dinheiro, à comodidade? 
Tenho gasto dinheiro em luxo exagerado ou em coisas 
inúteis? 
* Tenho ajudado os pobres, os doentes, os fracos e os 
necessitados? 
* Que tenho feito para ajudar a minha Igreja, nos grandes 
sofrimentos do mundo? 
* Tenho ajudado a minha Comunidade, na sua manutenção, 
ação social e Evangelização através do meu d ízi mo e das 
ofertas? 
* Sou viciado em jogos de azar, jogos na Internet? 
* Estou contente com o que tenho ou sou invejoso? 

"O fím de todas as coisas está próximo. Levai, pois, uma 
vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à 
oração" (1 Pd 4,7). 
* Tenho colaborado com a não conservação da natureza e 
do meio ambiente? 
* Tenho exagerado no alimento? Em bebidas alcoólicas? No 
fumo? 
* Faço uso de drogas? 
* Uso medicamentos que não tenham sido receitados? 
* Cultivo amor à minha vida e à vida do "outro"? 
* O que não desejo a mim, também não o faço aos outros! 
*  

CELEBRAÇÃO DO 
SACRAMENTO 

Depois da saudação do Sacerdote, inicie dizendo: 
- Dê-me a sua bênção, porque pequei. 
- Fiz a minha última confissão... (Dizer a quanto tempo). 
- Peço perdão a Deus, por... (Dizer os pecados cometidos). 

TERMINADA A ACUSAÇÃO DOS PECADOS... 
Escute com atenção a palavra do sacerdote. Receba a 
penitência, sinal de sua vontade de começar uma vida nova. 



EXPRIMA SEU ARREPENDIMENTO DIZENDO: 
Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira os 
pecados do mundo, tende piedade de mim. 
Reconciliai-me com o Pai, na graça do Espírito Santo. 
Lavai, no vosso Sangue, cada um dos meus pecados. 
Fazei de mim, uma criatura nova para louvor da vossa 
glória e, com a vossa Graça, sustentai o meu propósito 
de não mais pecar. Amém. 
 
Tendo recebido a absolvição, anuncie com a sua vida, a 
salvação de Deus! Hoje, para você, é dia de ressurreição, 
dia de festa! O Senhor caminha com você e sustentará a sua 
vida. 

TODA A ALEGRIA DE DEUS ESTEJA SEMPRE COM 
VOCÊ! 


