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De agora em diante dirás sempre:
‘Senhor, basta o quanto te ofendi;
a vida que devo viver, quero vivê-la
somente para te amar, e chorar pelas
ofensas que te fiz’.
Meu Jesus, me arrependo
de todo o meu coração,
quero amar-te, dá-me a força.
Maria, minha mãe, ajuda-me. Amém.
(Santo Afonso de Ligório,
Massime eterne).

Tomar consciência do pecado
é já sinal da graça de Deus.
A todos os penitentes agraciados
pelo dom do arrependimento
dedico as páginas que seguem
e espero colaborar na vivência
do sacramento da Reconciliação.
Repito a vocês as palavras com que
somos acolhidos neste sacramento:
’Deus, que fez brilhar a sua luz
em nossos corações, te conceda a graça
de reconhecer os teus pecados
e a grandeza da sua misericórdia‘.
(Ritual da Penitência)
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INTRODUÇÃO

Enquanto calei, meus ossos
se consumiam, o dia todo rugindo...
Confessei a ti o meu pecado, e meu
erro não te encobri... E tu absolveste o
meu erro, perdoaste o meu pecado
(Sl 32,3.5).

Confessar-se bem sempre traz muita alegria.

Antes de iniciar a confissão, muitas vezes somos to-

mados por medo e dúvidas. Dúvidas sobre por que precisamos nos confessar, se é necessário mesmo se confes-

sar com um Padre, o que devemos confessar e qual é o
melhor modo de fazer uma boa confissão.

O medo que sentimos está no fato de nos perguntar-

mos se esgotamos a misericórdia de Deus. Vale a pena
lembrar um ensinamento do Papa Francisco: “Deus não
se cansa de perdoar, nós é que nos cansamos de pedir

perdão”. O medo, podemos vencer, mergulhando na

Palavra de Deus e descobrindo como Deus é rico em
misericórdia (cf. Ef 2,4), é como um pai cheio de amor
diante do filho perdido que volta para casa (cf. Lc 15).
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A relação de confiança com um sacerdote confessor
nos ajuda a vencer as dúvidas, mas é sempre bom ter um
ponto de partida: algumas orientações bastante simples
e práticas que nos ajudem a começar bem.
Este texto pretende ser essa ajuda, ser esse ponto de
partida. Os diálogos ajudam a suavizar o peso das informações ao mesmo tempo em que contextualizam as
perguntas e as explicações.
Espero que o leitor encontre alegria lendo, preparando-se e se confessando.

Em Cristo,

Pe. Cleiton Viana da Silva
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CONFESSAR... POR QUÊ?
O QUÊ? COMO?

No encontro de preparação ao sacramento da Crisma, a catequista

Dona Maria conversa com sua turma...

– Está chegando o momento de vocês se crismarem.
No próximo mês nosso Bispo vem crismar vocês, então
é bom se confessarem. Sei que se confessaram quando
foram receber a Primeira Eucaristia, então procurem o
Padre Afonso...
– Dona Maria, quando me confessei eu estava com
tanto medo que nem lembro o que disse. Acho até que
me esqueci de dizer muita coisa daquela vez...

– Imagino, João. Por isso, pessoal, falei com o Padre
e vocês podem aproveitar esse mês para tirarem dúvidas com ele. Vocês podem ir sozinhos ou em grupo para
conversar com ele e tirar dúvidas e, quando se sentirem
mais preparados, aí vão e se confessam.

– Nossa, que legal. A gente poderia entrevistar o Padre... E, tipo, dá para comentar nossos pecados como se
fossem dos outros, aí a gente já imagina que penitência
ele vai dar, rsrsrs...
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– Vocês são demais! De qualquer modo, já entenderam. Procurem o Padre e conversem com ele. Quando se
sentirem preparados, podem se confessar. O importante
é se confessar bem.
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POR QUE PRECISAMOS
NOS CONFESSAR?

 João, Henrique e Kelly procuram o Padre para conversar. Eles se
encontram na cozinha da igreja, na hora em que o Padre está
tomando um café.

João: Boa-tarde, Padre! Viemos conversar um pouco
com o senhor sobre a confissão. Vamos esperar lá fora,
na frente da sala de atendimento.
Padre: Fiquem aqui mesmo, vamos tomar café. Se
vocês vieram apenas para conversar, melhor fazer isso
comendo... Sentem-se. Tem café pra todo mundo. Vamos lá... Como começamos?
Henrique: Padre, por que a gente precisa se confessar?
É tão ruim se confessar...

Kelly: Eu também acho. Na minha confissão, antes
da Primeira Eucaristia, eu até chorei. Foi um Padre velhinho que me atendeu, lá onde nós morávamos. Ele era
bonzinho, mas eu estava apavorada.
Padre: Entendo vocês. Começar a confessar-se é
complicado. Eu também já passei por essas dificuldades
quando criança ou mesmo depois. Mas é bom entender
que confissão faz parte de um processo maior chamado
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conversão.1 Conversão é uma busca por crescer, ser me-

lhor, superar limites e dificuldades...

João: Sim, isso faz parte do dia a dia. Na escola, mi-

nha professora de língua portuguesa sempre pede ao fi-

nal do mês para fazermos uma redação: “Um mês vivido,
um caminho percorrido”. E nessa redação ela pede que a

gente escreva sobre o que aprendeu, as dificuldades que
tivemos, o que descobrimos e coisas semelhantes.

Padre: Sério, João? Esse tipo de atitude é uma forma

de preparação para confessar-se... Apenas teria que mu-

dar o foco... Mas, voltando à importância da confissão,
podemos entender assim: cada pessoa tem suas qualidades e fraquezas. Algumas coisas vivemos bem, outras
nem tanto. Melhorar, crescer e superar-se são necessidades

humanas fundamentais. A confissão faz parte desse pro-

cesso. Como está sua vida em relação a você mesmo?

Aos seus valores, às coisas que você acha importantes,
seus objetivos...? Como está sua vida em relação às pes-

soas? Seus relacionamentos são bons, você procura tratar
as pessoas com respeito? Como vai sua vida de fé, de
oração e amor a Deus?

1

Vale a pena mencionar os vários nomes que este sacramento recebe: sacramento da Conversão, sacramento da Penitência, sacramento da Confissão, sacramento
do Perdão e sacramento da Reconciliação. Cada palavra procura realçar ou especificar uma dimensão deste rico sacramento (Cf. CIC 1423-1424).
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