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Informações 
Nesta matéria o destaque será o Sacramento da Confissão ou Penitência, que 

deve segundo a Santa Igreja, ser feito pelo menos uma vez por ano. 
O pecado é contrário a tudo que Deus nos ensinou, seja por meio do Antigo 

ou Novo Testamento. Ele é contrário à caridade, ao amor, à fé e não permite que 
nos entreguemos às Leis de Deus. 

O pecado contra Deus é tão grave quanto o pecado contra o próprio ser hu-
mano. São pecados contra Deus: O Perjúrio, Blasfêmia, interpretar as Sagradas Es-
crituras em benefício próprio ou de terceiros... 

Aqueles seres que são contra Deus e consequentemente ao ser humano ado-
ram os pecados da ganância, roubo, latrocínio, homicídio, adultério, calúnia, menti-
ras, ofensas à Santíssima Trindade, tráfico de drogas, prostituição por parte de ho-
mem ou mulher, entre tantos outros pecados. Boa leitura! 

Todos os direitos reservados! É proibido imprimir, copiar, distribuir (mesmo a tulo de gratuidade), 
encartar, reproduzir (por qualquer meio mecânico, eletrônico, filme, digital e vídeo), sem a devida autori-
zação fornecida por escrito pelo proprietário do Portal VivaJesusBr.com. Todas as imagens (desenhos, pin-
turas, ilustrações, fotografias, vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin Júnior que é o detentor 
dos direitos autorais.  

www.vivajesusbr.com 

São Paulo - SP - Brasil 

http://www.vivajesusbr.com
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Para entender 
Os pecados veniais, não se incluem em pecados sérios ou graves, eles não agridem direta-

mente a Deus, mas O entristece, alguns deles: riso malicioso, palavras ofensivas ou indignas, ou 
ainda, impróprias. 

O Sacramento do perdão é dedicado ao perdão dos pecados durante a confissão. Deus, pe-
las mãos e ouvidos do sacerdote ou bispo, perdoa todos os pecados, em outras palavras, é a cu-
ra de um enfermidade espiritual, que poderá até fazer mal fisicamente. 

Para que ocorra um pecado é preciso ter consciência do ato cometido, ter vontade (querer 
ou desejar) de cometê-lo, praticar o mal intencionalmente de maneira a prejudicar a si próprio e 
a terceiros. 

Para uma boa confissão é preciso preparar-se, não apenas fisicamente, mas também espiri-
tualmente, fazer um ótimo e mais completo possível um exame de consciência, arrepender-se 
verdadeiramente, propor-se a não mais pecar e saber que aquele momento estará sendo uma 
preparação para a salvação. 

O confessor irá ouvi-lo atentamente, com muita atenção e tudo o que ouvir não poderá ser 
exposto a ninguém, nem mesmo ao Santo Papa, é um segredo para a vida eterna, podendo ser 
punido com a excomunhão. Todo religioso, incluindo o Santo Papa, também se confessam e co-
mo todo ou toda que se penitencia o faz com humildade e sinceridade. 

O sacerdote ou bispo, mesmo o Papa, absorvem o fiel em penitência em nome de Jesus 
Cristo, trata-se de uma reconciliação com Deus, a aceitação de sua Aliança. 

É importante saber que a confissão é individual e não coletiva, mas há exceções, por exem-
plo, diante de uma calamidade, se possível com autorização do bispo diocesano. 

É também recomendado que o fiel, durante sua confissão, o faça por completo, incluindo os 
pecados veniais, não apenas os graves. O confessor irá perdoá-lo de todos pecados, mas é im-
prescindível que eles sejam re-
latados sem nada esconder. 

Foi Jesus quem instituiu 
este Sacramento quando deu 
aos Apóstolos o poder de per-
doar em Seu nome (Jo 20,21-
23). Os Dez Mandamentos de Deus são as principais Leis, portanto desrespeitá-los é pecar. 

O respeito aos Dez Mandamentos passa por conhece-los e nenhuma lei humana é superior 
a eles: 1°) AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS. 2°) NÃO TOMAR SEU SANTO NOME EM 
VÃO. 3°) GUARDAR DOMINGOS E FESTAS DE GUARDA. 4°) HONRAR PAI E MÃE. 5°) NÃO MA-
TAR. 6°) NÃO PECAR CONTRA A CASTIDADE. 7°) NÃO ROUBAR. 8°) NÃO LEVANTAR FALSO 
TESTEMUNHO. 9°) NÃO DESEJAR A MULHER DO PRÓXIMO. l0°) NÃO COBIÇAR AS COISAS 
ALHEIAS. 

Qualquer desrespeito a estas dez Leis é um pecado mortal. Neste caso o sacerdote ou bispo 
pode pedir que o pecador cumpra alguma penitência, que não é um castigo ou pena como nas 
leis humanas, mas sim um momento de reflexão e arrependimento. 

Trata-se da reconciliação com a Santíssima Trindade, nosso único Deus, veja o que diz o 
Catecismo da Igreja Católica: "1422. «Aqueles que se aproximam do sacramento da Penitência 
obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a Ele feita e, ao mesmo tempo, são reconcili-
ados com a Igreja, que tinham ferido com o seu pecado, a qual, pela caridade, exemplo e ora-
ção, trabalha pela sua conversão» (3).  

É um Sacramento que nos demonstra o amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
a Santíssima Trindade una. Amém! 

O Sacramento da Eucaristia, é um momento de diálogo di-
reto com Deus, por meio do sacerdote ou bispo, um momento 
em que o fiel (leigo ou religioso) prostra-se diante de Deus hu-
mildemente e até se humilhando, com arrependimento e pedin-
do perdão. O sacerdote ou bispo orientará o fiel e em seguida o 
abençoa perdoando os pecados em nome de Jesus Cristo. 
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”Meu Jesus, não te deixarei, enquanto não me 
v eres posto num lugar seguro.” 

São Padre Pio de Pietrelcina 

2018 


