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4 - Reconciliação 

 

O Sacramento da Reconciliação é sempre um encontro para renovar e fortalecer a amizade que 

existe ente duas pessoas que se amam mas que por vezes se podem sentir algo distantes. Neste 

caso, somos sempre nós que nos distanciamos mas, contando com a misericórdia de Deus, 

voltamos ao seu convívio.  

No sacramento da Reconciliação renovamos a nossa relação com Deus e com os irmãos já que 

esta muitas vezes é destruída pelo pecado. Este sacramento é, por isso, sempre encontro: do 

Homem consigo mesmo e deste com Deus. Acima de tudo o sacramento da Penitência não pode 

ser uma imposição mas sim um dom de Deus e uma oportunidade de encontro com Deus, 

connosco e com os outros.  

 

Condições para o Sacramento da Reconciliação:  

Antes de tudo é necessário fazer um exame de consciência bem feito procurando descobrir as 

nossas faltas mais graves. Se não há celebração penitencial devem os penitentes, antes de se 

dirigirem ao sacerdote, rezar a fórmula da confissão.  

Quando se chega junto do sacerdote diz-se: "Abençoai-me padre porque pequei"; ou então 

"Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo".  

O penitente acusa-se então dos seus pecados (pede-se às pessoas que, tanto quanto possível, 

sejam breves na sua confissão individual). Devem ser as próprias pessoas a expor resumidamente 

os seus pecados e não esperar que o confessor lhes pergunte.  

Após alguma palavra do sacerdote ou da imposição da penitência, o penitente expressará o seu 

arrependimento através da recitação do Acto de Contrição cuja formula mais breve é esta:  

 

"Meu Deus porque sois tão bom,  

Tenho muita pena de vos ter ofendido,  

Ajudai-me a não tornar a pecar".  
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Finalmente o sacerdote traçando o sinal da cruz sobre o penitente dará a absolvição em nome de 

Deus. Após este gesto, aquele a quem foi perdoada a culpa retirar-se-á para o seu lugar onde, em 

alguns momentos de recolhimento poderá agradecer a Deus a graça que recebeu, bem como 

fazer o cumprimento da penitência imposta. 

 

O pároco está sempre disponível para este serviço devendo, entretanto, ser contactado. 

Para se confessar deve dirigir-se à portaria do convento ou à sacristia, para solicitar um sacerdote. 

 

Existe um serviço de confissões com o seguinte horário: 

Todos os dias das 9h30 às 12h00 e das 16h00 às 18h30. 

 

A confissão serve para voltar para a casa do Pai, aqueles que andavam perdidos  

 

Para fazer uma boa confissão devo fazer um exame de consciência: 

“Há quanto tempo não me confesso? Escondi, conscientemente, algum pecado grave em alguma 

confissão precedente? Confessei, o melhor que me lembro, o número de vezes que cometi cada 

pecado grave? Confessei com clareza os pecados que cometi ou fui demasiado genérico? Fiz a 

penitência que me foi imposta? Reparei os danos que causei ao próximo? Comunguei em pecado 

mortal? Respeitei o jejum eucarístico de uma hora antes da comunhão? Estou verdadeiramente 

arrependido dos meus pecados e luto para não pecar mais?” 

(in www.santidade.net) 

 


