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• Crise do sacramento:
– Falta de reconciliação real na vida pessoal e social;
– Desritualização do perdão;

• É preciso encontrar formas celebrativas que
melhor explicite a reconciliação como dom e
conquista;
• Devemos romper a visão individualista do
sacramento, levando o cristão a assumir sua cota
de responsabilidade diante das ‘estruturas de
pecado’, alimentar a luta em favor de maior
justiça, paz e igualdade entre as pessoas.

Teologia

Reconciliação:
conversão e renovação da aliança
• “O homem não foi fiel à aliança. Em vez de
anunciar o Reino, implantou o anti-Reino. Em
relação a Deus, em vez de filho, fez-se
rebelde; em relação aos outros homens, em
vez de irmão, transformou-se em explorador e
opressor egoísta; em relação à natureza, em
vez de guardião e jardineiro do mundo,
passou a buscar seus próprios interesses,
destruindo e levando à morte tudo o que
encontrou pela frente.” (p.49)

• Deus deixou que o homem seguisse seus
caprichos (cf. Sl 81,13) e sucumbiram a toda
sorte de injustiça, perversidade, avidez e
malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas,
fraudes
e
malvadezas;
detratores,
caluniadores, inimigos de Deus, insolentes,
arrogantes... (cf. Rm 1,26-31);
• Nesta situação de caos e falta de identidade, a
lei passa a ser a do mais forte. O justo então
será vendido por prata, e o indigente por um
par de sandálias (cf. Am 2,6-7);

• Deus, porém, é fiel a si mesmo e a seu plano
(cf. Sl 88,31-38). Por sua fidelidade, não
desiste de oferecer às pessoas a possibilidade
de conversão e reconciliação...
• “Perante a gravidade do pecado, Deus
responde com a plenitude do perdão. A
misericórdia será sempre maior do que
qualquer pecado, e ninguém pode colocar um
limite ao amor de Deus que perdoa.”
(papa Francisco, bula Misericordiae vultus, n. 3)

• Já no Antigo Testamento Vemos o próprio
Deus – por intermédio de seus profetas e
mensageiros – convidando o povo à conversão
(Sl 4,3; Sl 94,8; Is 44,22; Jr 18,11; Os 6,1).
• A conversão significa retorno ao Senhor, e,
consequentemente, a renúncia ao mal,
mudando o próprio modo de viver.

• O Salmo 51/50 oferece uma síntese da
conversão e da misericórdia de Deus.

• A pregação de Jesus está centralizada no anúncio
da conversão (metanóia), da penitência, como
única via de ingresso e participação no reino de
Deus e como única via de salvação. Não é por
acaso que Jesus inicia seu ministério público
convidando ao arrependimento: “Convertei-vos
porque o reino de Deus chegou” (Mt 4,17; Mc
1,15). É um apelo que reflete a necessidade de
colocar-se na dinâmica de quem acolhe a boa
nova de salvação. A conversão é o movimento
que, por um lado, significa abandonar o “velho
homem” e, por outro, revestir-se do “novo” (Rm
6,6; Cl 3,9-10).

• “Cristo realizou pelo mistério de sua morte e
ressurreição, a reconciliação entre Deus e os
homens (cf. Rm 5,10)...

• ... Este mistério da reconciliação foi sempre
confiado à Igreja pelo Senhor, na pessoa dos
Apóstolos (2Cor 5, 18ss)...
• ... e ela o realiza levando aos homens a boa
nova da salvação e batizando-os na água e no
Espírito Santo (cf. Mt 28, 19)...

• ... Mas os cristãos, por causa da fragilidade
humana, ‘abandonam a caridade primitiva’ (cf. Ap
2,4), chegando pelo pecado a romper os laços de
amizade com Deus...

• ... Por esta razão, para perdoar os pecados
cometidos depois do Batismo, o Senhor instituiu
um Sacramento especial de Penitência (cf. Jo 20,
21-23)...
• ... que a Igreja fielmente tem celebrado no correr
dos séculos de maneiras diversas, conservando,
porém, seus elementos essenciais” (decreto SCCD, 1973)

• A iniciativa é sempre de Deus, mas a
participação (inclusive ritual) do ser humano e
também solicitada:
• “Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de
Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do
nosso Deus, povo de Gomorra [...] Lavai-vos,
purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações
de minha frente. Deixai de fazer o mal!
Aprendei a fazer o bem! Procurai o direito,
corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão,
defendei a viúva.” (Is 1,10.16-17);

• O sacramento da Reconciliação celebra todo
esse processo de perdão, da parte de Deus,
que vence o pecado e de conversão, da parte
do ser humano, que aceita o perdão e
transforma todo o seu modo de agir,
propondo-se, mais uma vez, a realizar o plano
de Deus, ou seja, antecipar na história o Reino
(cf. p.50);
• Vista dessa forma, a Reconciliação deixa de
parecer
algo
jurídico,
declaratório,
instantâneo, para ser vista como parte do
plano salvador de Deus para seu povo.

História

A Reconciliação ao longo da história
• O processo histórico do sacramento da
Penitência passou por diferentes etapas no
seu desenvolvimento ao longo dos séculos.
Destacaram-se três etapas:

• a) uma penitência longa e rígida para quem
tivesse cometido os pecados graves do adultério,
da apostasia e do homicídio após o batismo. Os
pecadores eram afastados da comunidade e
acompanhados pela oração da mesma, enquanto
cumpriam
longas
penitências.
Após
demonstrarem arrependimento pelos pecados
cometidos, eram reconciliados e readmitidos na
comunidade e na participação eucarística. Tal
penitência só podia realizar-se uma vez na vida.
Suas exigências tinham por finalidade a
conversão.

• b) a rígida penitência pública e canônica, aos
poucos, foi sendo substituída pela confissão
privada e comutativa. Trata-se de uma prática dos
monges da Irlanda introduzida no Continente
Europeu. Os pecadores confessavam seus
pecados ao bispo ou ao padre, sempre que
recaíssem no pecado.
Recebiam longas e
pesadas penitências e somente depois de
cumpridas é que recebiam a absolvição. As
exigentes penitências podiam ser comutadas, isto
é, substituídas por outras mais brandas, como a
recitação dos salmos, peregrinações, doações etc.

• c) por fim, a Igreja adotou a confissão
auricular. A confissão dos pecados, tanto
graves como leves, era feita ao sacerdote no
segredo do confessionário. O pecador
declarava seus pecados, recebia uma palavra
do confessor, era imediatamente absolvido e
enviado ao cumprimento da penitência.

Rito

Estrutura da Reconciliação
• O processo de perdão e conversão, celebrado no
sacramento da reconciliação, individual e/ou
comunitariamente,
apresenta
uma
certa
estrutura composta de 5 elementos:
Palavra de Deus
Conversão
Oração
Compromisso
Reconciliação

a. A Palavra de Deus
• Convém que o sacramento comece com a
audição da Palavra, pela qual Deus ilumina o fiel
para o reconhecimento de seus pecados, chamao à conversão e leva-o a confiar na misericórdia
divina (cf. RP 24 e 17);
• É a Palavra que nos introduz no mistério da
reconciliação, ao revelar-nos o plano salvífico de
Deus;
• Essa leitura pode ser feita também na própria
preparação para o sacramento (cf. RP 17)

b. A conversão (contrição)
• A autenticidade do sacramento da
reconciliação depende da conversão. É o
núcleo central do sacramento;
“Entre os atos do penitente, ocupa o primeiro
lugar a contrição [...] Com efeito, ao Reino
anunciado por Cristo só se pode chegar
mediante a metanóia, isto é, por meio da
inteira mudança do homem todo” (RP 6a);

c. A oração (confissão)
• Diante da experiência da bondade e santidade de
Deus (Palavra) e da consciência de pecado
(contrição), brota espontaneamente a confissão
de culpa e o pedido de perdão;
• Desde o AT a confissão fazia parte de um
contexto litúrgico (cf. Br 9,14-22; Sl 106,4-5)...

• Por muito tempo, era uma
predominantemente comunitária...

celebração

• No séc. XII definiu-se a necessidade ordinária
da acusação dos pecados;
• O exagerado individualismo fortalecido pela
confissão auricular anuviou a dimensão
eclesial da reconciliação, que precisa ser
recuperada.

• O exame de consciência, que antecede o
sacramento, deve ser feito à luz da
misericórdia de Deus e não de um sentimento
de terror ou medo (cf. RP 6b);

d. O compromisso (satisfação)
• A conversão é um processo que se reconhece
pelos frutos, por isso o sacramento exige um
compromisso do fiel para romper com o
pecado;

• Nas origens, a satisfação vinha antes mesmo
da absolvição, que podia durar dias ou meses.
A partir do séc. XII mudou-se para a sequência
atual;

• A satisfação, no sacramento, tem a função de
fazer amadurecer a conversão e ajudá-la a
atingir a sua plenitude (cf. p.54);
• É um reforço na luta contra as estruturas
injustas da sociedade. Ela nos ajuda a criar
mecanismos sociais capazes de interromper a
lógica da violência e a construir a ‘civilização
do amor’;
• Reintegra o pecador na aliança com Deus, com
os homens e com a natureza;

e. A reconciliação (absolvição)
• “Ao pecador que manifesta a sua conversão ao
ministro da Igreja pela confissão, Deus
concede o perdão mediante o sinal da
absolvição” (RP 6d);

• Pelo perdão, Deus quebra a lógica da justiça
legal do ‘olho por olho, dente por dente’, e
estabelece a lógica, humanamente absurda,
da misericórdia (cf. Mt 5,38-42);

• O perdão é uma nova criação...
• “Pelo sacramento da penitência, o Pai acolhe o
seu filho que regressa; Cristo coloca sobre os
ombros a ovelha perdida, reconduzindo-a ao
redil; e o Espírito Santo santifica de novo seu
templo ou passa a habitá-lo mais plenamente.”
(RP 6d)
• Devemos nos aproximar da Reconciliação não
para nos sentirmos ‘mais leves’ ou ‘limpos’, mas
para nos assemelharmos mais plenamente a
Cristo, com quem fomos configurados pelos
sacramentos da Iniciação (cf. RP 7)

Ministérios
• A Igreja inteira toma parte no sacramento da
Reconciliação,
chamando
à
conversão,
intercedendo pelos pecadores, ajudando os
penitentes, e tornando-se, por fim, instrumento da
conversão e da absolvição do penitente pelo
ministério confiado por Cristo aos Apóstolos e seus
sucessores (cf. RP 8);
• Deus perdoa os pecados (cf Mc 2,7). Não é o
padre! a obra da reconciliação, revelada por Jesus
Cristo, confiada aos apóstolos e confirmada pelo
Espírito Santo, é iniciativa do Pai.

• A Igreja exerce o ministério da Reconciliação por
meio dos bispos e presbíteros, que assumem
uma postura paterna e de pastores, e não de
juízes...
• “Nunca esqueçamos que ser confessor significa
participar da mesma missão de Jesus e ser sinal
concreto da continuidade de um amor divino que
perdoa e salva [...] Nenhum de nós é senhor do
sacramento, mas apenas servo fiel do perdão de
Deus. Cada confessor deverá acolher os fiéis
como o pai na parábola do filho pródigo...

• ... [...] Em suma, os confessores são chamados
a ser sempre e por todo o lado, em cada
situação e apesar de tudo, o sinal do primado
da misericórdia”.
(papa Francisco, bula Misericordiae vultus, n. 17)

• O próprio penitente, que, “enquanto
experimenta e proclama em sua vida a
misericórdia de Deus, celebra junto com o
sacerdote a liturgia de uma Igreja que
continuamente se renova” (RP 11);

Tempo e lugar da celebração
• Tempo (RP 13):
– A Reconciliação pode ser celebrada em qualquer
tempo e dia;
– A Quaresma, entretanto, é o tempo mais
apropriado (histórica e liturgicamente) para a
celebração;

• Lugar:
• Na 14ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil
ficou aprovado em votação que ‘o local
normal para ouvir confissões seja o
confessionário tradicional ou outro recinto
apropriado’.
• Seja no entanto providenciado um lugar
discreto, anexo ao corpo da própria igreja e de
fácil acesso, para que os fieis se sintam
convidados à prática do sacramento.

• “O lugar da Reconciliação deve ser previsto
dentro do conjunto da igreja como os demais
espaços. Não pode ser uma simples caixa de
madeira que se coloca aqui e acolá sem
relação com o conjunto arquitetônico. O
Sacramento da Reconciliação é a festa do
retorno, por isso, o espaço demanda boa
iluminação, ventilação adequada e a
necessária privacidade.”
(CNBB. Guia litúrgico-pastoral. 2.ed. p.107)

Ritual da Penitência
(2.ed. - 1999)
• Reconciliação individual dos
penitentes;
• Reconciliação de vários
penitentes com confissão e
absolvição individuais;
• Reconciliação de vários
penitentes com confissão e
absolvição geral

1. Reconciliação individual
•
•
•
•
•
•

Acolhida e sinal-da-cruz;
Leitura da Palavra de Deus;
Confissão dos pecados;
Aceitação da satisfação;
Oração do penitente e absolvição;
Proclamação do louvor e despedida;

(com as mãos estendidas sobre a cabeça do penitente)

Deus, Pai de misericórdia,
Que, pela morte e ressurreição de seu Filho,
Reconciliou o mundo consigo
E enviou o Espírito Santo
Para remissão dos pecados,
Te conceda, pelo ministério da Igreja,
O perdão e a paz.
E EU TE ABSOLVO DOS TEUS PECADOS,
EM NOME DO PAI, E DO FILHO,
E DO ESPÍRITO SANTO.
Amém.

Fórmula de absolvição no Ritual de 1614, que
vigorou até 1974
Nosso Senhor Jesus Cristo absolva-te
e eu, em virtude de sua autoridade,
absolvo-te de todo vínculo de excomunhão,
suspensão e interdito,
na medida de meu poder e de tua necessidade.
Absolvo-te, pois, de teus pecados,
em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo.
Amém.

2. Reconciliação de vários penitentes
com confissão e absolvição individuais
• Ritos iniciais (procissão, sinal-da-cruz, saudação, oração);
• Liturgia da Palavra (leituras, salmo, evangelho, homilia,
exame de consciência);
• Rito sacramental (‘Confesso a Deus...’ ou ladainha
penitencial, ‘Pai nosso’, confissão e absolvição individuais);
• Louvor a Deus por sua misericórdia (‘Magnificat’ ou um
salmo de louvor);

• Oração e bênção final;

3. Reconciliação de vários penitentes
com confissão e absolvição geral
• Ritos iniciais (procissão, sinal-da-cruz, saudação,
oração);

• Liturgia da Palavra (leituras, salmo, evangelho, homilia,
exame de consciência);
• Rito sacramental (Confissão geral e absolvição geral);
• Louvor a Deus por sua misericórdia (‘Magnificat’ ou um
salmo de louvor);
• Oração e bênção final;

• Essa terceira fórmula depende da real
necessidade pastoral e da autorização do
Ordinário local;
• O fiel absolvido de pecados graves por uma
absolvição sacramental geral deve confessar
cada um deles na sua primeira confissão
individual (RP 66);

Apêndice
• Celebrações Penitenciais
– Durante a Quaresma;
– Durante o Advento;
– Durante os outros tempos do ano;
– Para crianças;
– Para jovens;
– Para enfermos;

• Esquema para exame de consciência;

Outras formas de reconciliação...
• Além dos 3 ritos de reconciliação
apresentados no Ritual da Penitência, temos
outras formas de celebração penitencial...
• A quaresma, com a imposição das cinzas, o
compromisso fraterno (CF) e o convite à
conversão;

• As romarias e peregrinações...

Para pensar...
• De modo geral, como as pessoas entendem a relação
entre Sacramento da Penitência, o Batismo e a
Eucaristia?
• Como celebramos
comunidade?

este

Sacramento

em

nossa

• Como podemos ajudar as pessoas a se prepararem bem
para celebrar este sacramento, especialmente as
crianças, jovens e adultos que estão na catequese?

Referências
•

BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2010.

•

BUYST, Ione; FRANCISCO, Manoel J. O mistério celebrado: memória e compromisso II.
Valência: Siquem; São Paulo: Paulinas, 2004.

•

CNBB. Guia litúrgico-pastoral. 2.ed. Brasília: Edições CNBB, s/d.

•

FLORES, Juan Javier. Introdução à Teologia Litúrgica. São Paulo: Paulinas, 2006.

•

FRANCISCO. Misericordiae vultus. São Paulo: Paulinas, 2015.

•

PALUDO, Faustino. A celebração do sacramento da reconciliação ao longo da história.
Disponível em:<http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_details/364-ficha15-a-celebracao-do-sacramento-da-reconciliacao-ao-longo-da-historia >. Acesso em
30.09.14.

•

RITUAL ROMANO. Missal Romano. 2.ed. São Paulo: Paulinas; Vozes, 1992. (MR)

•

______________. Ritual da Penitência. 2.ed. São Paulo: Paulinas, 2000. (RP)
47

