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Informações

Nesta matéria o destaque será o Sacramento da Confissão ou Penitência, trata
-se do ato de se arrepender confessando e assumindo com arrependimento os pe-
cados cometidos.

O pecado venial é um pecado "leve" que pode estar ligado às leis morais. Uma 
exceção é daquela pessoa, homem ou mulher, que a cometem sem ter domínio da 
razão ou por desconhecimento. É um pecado que pode levar a um pecado mortal 
se a pessoa não se der conta , por interesses próprio ou de terceiros, que condu-
zam a pecados mais sérios. Outra questão importante, um pecado tido como "leve" 
num dado momento vai levar a um acúmulo de pecados menores, que com o tem-
po se tornarão um grande pecado.

A Santa Igreja recomenda que todo cristão se confesse com certa regularida-
de, mas quando os pecados leves se acumulam é bem possível que alguns destes 
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sejam esquecidos durante a confissão, este pecado não quebra, quando só, a ami-
zade com Deus, ou seja, não é suficiente para quebrar a Aliança proposta por 
Deus. Todos os males existente neste mundo é proveniente do pecado, desde os 
menores até as guerras, preconceitos, racismo, entre outros.

A Confissão é um presente dado por Deus, quando permitiu que seu Filho úni-
co morresse pregado em uma cruz. Em outras palavras, aquele ou aquela que se 
confessa entra em sintonia com o sofrimento de Jesus e o sacerdote cumpre seu 
papel de perdoar, não em seu nome, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo, nosso único Deus. 

Para entender. 
Pecar contra o Espírito Santo é um pecado gravíssimo, um pecado para a vida 

toda. É preciso arrepender-se verdadeiramente, nunca resistir por endurecimento 
do coração, ou seja, pelo 
não arrependimento impedir 
que Deus aja sobre o peca-
do por ação do Espírito San-
to, não havendo o perdão.

Matar, seja por homicí-
dio, latrocínio, aborto, euta-
násia, entre outros pecados 
mortais é gravíssimo. Só 
aquele ou aquela que não 
tem consciência do que faz 
é perdoado.

A misericórdia de Deus 
vem pelo verdadeiro arre-
pendimento, portanto a pes-
soa assume diante de Deus 
que não mais o cometerá 
em vida e pela ação do Es-
pírito Santo a pessoa será 
perdoada. Deus é extrema-
mente misericordioso, só 
deseja o bem de seus filhos 
terrenos, portanto ela não 
tem limite.

O pecado com a morte 
de Jesus foi perdoado, um 
benefício dado por Deus 
graciosamente, por isso, ne-
nhum Sacramento é cobra-
do pela Santa Igreja, a con-
tribuição é espontânea e 
não é para ser feita no mo-
mento da confissão . 
Amém!

Boa leitura!

O Sacramento da Confissão é um momento de diálogo 
com Deus intermediado pelo sacerdote. Na imagem acima, um 
modelo tradicional de confessionário, hoje muitas igrejas não 
mais os utilizam, sofreram adaptações. Ele deve ser reservado, 
nunca em público, com as pessoas mantidas a uma certa dis-
tância e isolamento daquele ou aquela que está se confessan-
do, trata-se do sigilo da confissão!



Sacramentos—Amor da San�ssima Trindade • 2017 •      4                             

Amor da San�ssima Trindade

”Meu Jesus, não te deixarei, enquanto não me 
�veres posto num lugar seguro.”

São Padre Pio de Pietrelcina
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