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A PENITÊNCIA NO PROCESSO DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ





CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA

PRIMEIRA PARTE - A PROFISSÃO DA FÉ 



CREIO NA REMISSÃO DOS PECADOS

976. O Símbolo dos Apóstolos liga a fé no
perdão dos pecados à fé no Espírito Santo, mas

também à fé na Igreja e na comunhão dos
santos. Foi ao dar o Espírito Santo aos
Apóstolos que Cristo ressuscitado lhes

transmitiu o seu próprio poder divino de
perdoar os pecados: «Recebei o Espírito Santo:

àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-
lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os

retiverdes, ser-lhes-ão retidos» (Jo 20, 22-23).



984. O Credo relaciona «o perdão dos pecados» com a
profissão de fé no Espírito Santo. De facto, Cristo
ressuscitado confiou aos Apóstolos o poder de perdoar
os pecados, quando lhes deu o Espírito Santo.
985. O Baptismo é o primeiro e principal sacramento
para o perdão dos pecados: une-nos a Cristo morto e
ressuscitado e dá-nos o Espírito Santo.
 986. Por vontade de Cristo, a Igreja possui o poder de
perdoar os pecados dos batizados e exerce-o através dos
bispos e dos presbíteros, de modo habitual no
sacramento da Penitência.
987. «Na remissão dos pecados, os sacerdotes e os
sacramentos são instrumentos mediante os quais nosso
Senhor Jesus Cristo, único autor e dispensador da
salvação, nos concede a remissão dos pecados e a graça
da justificação» .



SEGUNDA PARTE - A CELEBRAÇÃO DO
MISTÉRIO CRISTÃO 



OS SACRAMENTOS DE CURA

1420. Pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe
a vida nova de Cristo. Ora, esta vida, nós trazemo-la «em
vasos de barro». Por enquanto, ela está ainda «oculta com
Cristo em Deus» (Cl 3, 3). Vivemos ainda na «nossa morada
terrena», sujeita ao sofrimento à doença e à morte. A vida
nova de filhos de Deus pode ser enfraquecida e até perdida
pelo pecado.
1421. O Senhor Jesus Cristo, médico das nossas almas e dos
nossos corpos, que perdoou os pecados ao paralítico e lhe
restituiu a saúde do corpo quis que a sua Igreja continuasse,
com a força do Espírito Santo, a sua obra de cura e de
salvação, mesmo para com os seus próprios membros. É esta
a finalidade dos dois sacramentos de cura: o sacramento da
Penitência e o da Unção dos enfermos.



Como se chama este sacramento?

1423. É chamado sacramento da conversão, porque realiza
sacramentalmente o apelo de Jesus à conversão (4) e o esforço de regressar à
casa do Pai (5) da qual o pecador se afastou pelo pecado.
É chamado sacramento da Penitência, porque consagra uma caminhada
pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação por parte
do cristão pecador.
1424. É chamado sacramento da confissão, porque o reconhecimento, a
confissão dos pecados perante o sacerdote é um elemento essencial deste
sacramento. Num sentido profundo, este sacramento é também uma
«confissão», reconhecimento e louvor da santidade de Deus e da sua
misericórdia para com o homem pecador.
E chamado sacramento do perdão, porque, pela absolvição sacramental do
sacerdote. Deus concede ao penitente «o perdão e a paz» (6).
E chamado sacramento da Reconciliação, porque dá ao pecador o amor de
Deus que reconcilia: «Deixai-vos reconciliar com Deus» (2 Cor 5, 20). Aquele
que vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao
apelo do Senhor: «Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão»(Mt 5, 24).



Por quê, um sacramento de
Reconciliação depois do Batismo?

1425. «Vós fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor
Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus» (1 Cor 6, 11). Precisamos de tomar
consciência da grandeza do dom de Deus que nos foi concedido nos sacramentos da
iniciação cristã, para nos apercebermos de até que ponto o pecado é algo de
inadmissível para aquele que foi revestido de Cristo . Mas o apóstolo São João diz
também: «Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a
verdade não está em nós» (1 Jo 1, 8). E o próprio Senhor nos ensinou a rezar: «Perdoai-
nos as nossas ofensas» (Lc 11, 4 ), relacionando o perdão mútuo das nossas ofensas
com o perdão que Deus concederá aos nossos pecados.

1426. A conversão a Cristo, o novo nascimento do Baptismo, o dom do Espírito Santo, o
corpo e sangue de Cristo recebidos em alimento, tornaram-nos «santos e imaculados na
sua presença» (Ef1, 4), tal como a própria Igreja, esposa de Cristo, é «santa e imaculada
na sua presença» (Ef 5, 27). No entanto, a vida nova recebida na iniciação cristã não
suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação para o
pecado, a que a tradição chama concupiscência, a qual persiste nos batizados, a fim de
que prestem as suas provas no combate da vida cristã, ajudados pela graça de Cristo .
Este combate é o da conversão, em vista da santidade e da vida eterna, a que o Senhor
não se cansa de nos chamar .



O sacramento da Penitência e da
Reconciliação

1440. O pecado é, antes de mais, ofensa a Deus,
ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo
tempo, é um atentado contra a comunhão com
a Igreja. É por isso que a conversão traz consigo,
ao mesmo tempo, o perdão de Deus e a
reconciliação com a Igreja, o que é expresso e
realizado liturgicamente pelo sacramento da
Penitência e Reconciliação.



TERCEIRA PARTE - A VIDA EM CRISTO 



A graça

1996. A nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, o
socorro gratuito que Deus nos dá, a fim de respondermos ao seu
chamamento para nos tornarmos filhos de Deus  filhos adoptivos
participantes da natureza divina  e da vida eterna .

1997. A graça é uma participação na vida de Deus, introduz-nos na
intimidade da vida trinitária: pelo Baptismo, o cristão participa na
graça de Cristo, cabeça do seu corpo; como «filho adoptivo», pode
doravante chamar «Pai» a Deus, em união como seu Filho Unigénito;
e recebe a vida do Espírito, que lhe infunde a caridade e forma a
Igreja.

1998. Esta vocação para a vida eterna é sobrenatural. Depende
inteiramente da iniciativa gratuita de Deus, porque só Ele pode
revelar-Se e dar-Se a Si mesmo. E ultrapassa as capacidades da
inteligência e as forças da vontade humana, como de qualquer
criatura .



QUARTA PARTE - A ORAÇÃO CRISTÃ 



Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido

2838. Esta petição é surpreendente. Se comportasse
somente o primeiro membro da frase – «Perdoai-nos as
nossas ofensas» – poderia estar incluída implicitamente
nas três primeiras petições da oração do Senhor, pois
que o sacrifício de Cristo é «para a remissão dos
pecados». Mas, de acordo com o segundo membro da
frase, a nossa petição não será atendida sem que
primeiro tenhamos satisfeito uma exigência. É uma
petição voltada para o futuro e a nossa resposta deve tê-
la precedido; liga-as uma expressão: «assim como».



«PERDOAI-NOS AS NOSSAS OFENSAS»...

2839. Começámos a orar ao nosso Pai com um sentimento de audaciosa confiança.
Suplicando-Lhe que o seu nome seja santificado, pedimos-Lhe para sermos cada vez
mais santificados. Mas, apesar de revestidos da veste baptismal, não deixámos de pecar,
de nos desviar de Deus. Agora, nesta nova petição, voltamos para Ele, como o filho
pródigo , e reconhecemo-nos pecadores na sua presença, como o publicano. A nossa
petição começa por uma «confissão» na qual, ao mesmo tempo, confessamos a nossa
miséria e a sua misericórdia. A nossa esperança é firme, pois que em seu Filho «nós
temos a redenção, a remissão dos nossos pecados» (Cl 1, 14) (119). E encontramos nos
sacramentos da sua Igreja o sinal eficaz e indubitável do seu perdão .

2840. Ora, e isso é temível, esta onda de misericórdia não pode penetrar nos nossos
corações enquanto não tivermos perdoado àqueles que nos ofenderam. O amor, como
o corpo de Cristo, é indivisível: nós não podemos amar a Deus, a quem não vemos, se
não amarmos o irmão ou a irmã, que vemos . Recusando perdoar aos nossos irmãos ou
irmãs, o nosso coração fecha-se, a sua dureza torna-o impermeável ao amor
misericordioso do Pai. Na confissão do nosso pecado, o nosso coração abre-se à sua
graça.

2841. Esta petição é tão importante que é a única na qual o Senhor volta a insistir,
desenvolvendo-a no sermão da montanha . Esta exigência crucial do mistério da Aliança
é impossível para o homem. Mas «a Deus tudo é possível» (Mt 19, 26).



«ASSIM COMO NÓS PERDOAMOS A QUEM NOS TEM OFENDIDO»

2842. Este «como» não é único no ensinamento de Jesus. «Sede perfeitos como o vosso
Pai celeste é perfeito» (Mt 5, 48); «sede misericordiosos como o vosso Pai é
misericordioso» (Lc 6, 36); «dou-vos um mandamento novo: amai-vos uns aos
outros como Eu vos amei» (Jo 13, 34). Observar o mandamento do Senhor é impossível,
quando se trata de imitar, do exterior, o modelo divino. Trata-se duma participação vital,
vinda «do fundo do coração», na santidade, na misericórdia e no amor do nosso Deus.
Só o Espírito, que é «nossa vida» (Gl 5, 25), pode fazer «nossos» os mesmos
sentimentos que existiram em Cristo Jesus . Então, a unidade do perdão torna-se
possível, «perdoando-nos mutuamente como Deus nos perdoou em Cristo» (Ef 4, 32).

2843. Assim ganham vida as palavras do Senhor sobre o perdão, sobre este amor que
ama até ao extremo do amor. A parábola do servo desapiedado, que conclui o
ensinamento do Senhor sobre a comunhão eclesial, termina com estas palavras: «Assim
procederá convosco o meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão do
fundo do coração». É aí, de facto, «no fundo do coração», que tudo se ata e desata. Não
está no nosso poder deixar de sentir e esquecer a ofensa; mas o coração que se entrega
ao Espírito Santo muda a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a
ofensa em intercessão.
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