
“Deixai-vos Reconciliar com Deus”
CELEBRAÇÃO PENITENCIAL COM OS CATEQUIZANDOS

Deixai-vos reconciliar com Deus, eis o pedido e o compromisso pelo qual, com alegria, nos reunimos para celebrar 
a Misericórdia Divina para conosco. Jesus convida-nos à penitência, a fim de que deixemos os pecados e de todo o 
coração busquemos a conversão. Este momento quer oferecer a nós, um encontro, entre a nossa humanidade e a graça 
da reconciliação, de modo que, possamos cantar nossa ação de graças pela remissão dos nossos pecados.

Canto de Entrada

Senhor, quem entrará no santuário pra Te louvar?
Quem tem as mãos limpas e o coração puro,
Quem não é vaidoso e sabe amar.

Senhor, eu quero entrar no santuário pra Te louvar.
Ó, dá-me mãos limpas, e um coração puro,
Arranca a vaidade, ensina-me amar.

Senhor, já posso entrar no santuário pra Te louvar.
Teu sangue me lava, Teu fogo me queima,
O Espírito Santo inunda meu ser.

Saudação Inicial

Pres: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.
Pres: Deus, que fez brilhar a sua luz em nossos corações, 
te conceda a graça de reconhecer os teus pecados e a 
grandeza de sua misericórdia.
Ass: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de 
Cristo.

Liturgia da Palavra

Pres: Irmãos e irmãs, pelo batismo, nos tornamos filhos 
e filhas de Deus. Ele nos ama como um Pai, e deseja 
que o amemos de todo coração. Mas deseja também 
que sejamos bons uns para com os outros, para que 
todos juntos vivamos felizes. Entretanto, nem sempre 
as pessoas agem de acordo com a vontade de Deus. Elas 
dizem: “Não obedeço! Eu faço o que eu quero!”. Não 
obedecem a Deus e nem querem ouvir sua voz. também 
nós fazemos assim muitas vezes. isto é o que chamamos 
de pecado, pelo qual nos afastamos de Deus; e, se for 
um pecado grave, nos separamos completamente dele. 
E que faz Deus, quando alguém se afasta dele? O que 
faz, quando abandonamos o caminho certo, e corremos o 
risco de perder a verdadeira vida? Será que se afasta de 
nós, ofendido? Ouçamos a Palavra de Deus.

Leitura da Carta de São Tiago (Tg 1,22-25)
Irmãos, sede praticantes da Palavra e não meros ouvintes, 
enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que 
ouve a Palavra, e não a põe em prática é semelhante a 
uma pessoa que observa seu rosto no espelho: apenas se 
observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua 
aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a Lei 
da liberdade, agora levada à perfeição, e nele persevera, 
não como um ouvinte distraído, mas praticando o que 
ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Palavra do 
Senhor.

Salmo Responsorial 24 (25)

Voltai-vos para mim, tende piedade.
- Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
e fazei-me conhecer a vossa estrada!
= Vossa verdade me oriente e me conduza,
porque sois o Deus da minha salvação;
em vós espero, ó Senhor, todos os dias! R.

- O Senhor é piedade e retidão,
e reconduz ao bom caminho os pecadores.
Ele dirige os humildes na justiça,
e aos pobres ele ensina o seu caminho. R.

Aclamação ao Evangelho

Aleluia, Aleluia, aleluia!
“Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha ovelha que 
estava perdida!

O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Lucas.

Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-
se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os 
mestres da Lei criticavam Jesus. “Este homem acolhe os 
pecadores e faz refeição com eles”. Então Jesus contou-
lhes esta parábola: “Se um de vós tem cem ovelhas e 
perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai 
atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a 
encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e, chegando 
a casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: ‘Alegrai-vos 
comigo! Encontrei a minha ovelha que estava perdida!’. 
Eu vos digo: Assim haverá no céu mais alegria por um só 
pecador que se converte, do que por noventa e nove justos 
que não precisam de conversão”. Palavra da salvação.

Breve homilia.

Exame de consciência

Pres: Irmãos e irmãs, aqui nos reunimos para fazer 
penitência e renovar nossa vida. Não se trata , como 
muitos podem pensar, de alguma coisa árdua e penosa 
apenas, mas de um encontro proveitoso que visa mais 
ao futuro que ao passado: Deus, pela penitência, nos 
abre um caminho novo, conduzindo-nos cada vez mais 
à plena liberdade de filhos e filhas de Deus. Animados, 
pelo exemplo de Cristo, abandonemos a vida passada 
em busca de uma vida mais preciosa. Examinemos nossa 
consciência. 



Pres: Agora, em união com Jesus, nosso irmão, vamos 
falar com nosso Pai do céu e pedir que nos perdoe. 
Pai nosso...

Ato de Contrição e Propósito de Emenda

O ato de contrição e o propósito de emanda podem ser 
manifestados por algum rito. Por exemplo: cada catequizando 
acende uma vela no altar ou em outro lugar apropriado, ou lava 
as mãos uns dos outros, e diz em seguida:

Catequizando: Pai, arrependo-me de ter praticado o mal, 
e não ter feito o bem. Vou me esforçar para me corrigir e 
caminhar na vossa luz.

Pres: Nosso Deus e Pai nos procura todas as vezes que 
nos afastamos do caminho certo, e está sempre pronto a 
dar-nos o seu perdão. Por isso, que Deus todo-poderoso 
tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém

Confissão Individual 

Durante o atendimento individual dos catequizandos, 
proporcione-se um ambiente orante que ajude todos a continuar 
experimentando o carinho e o afeto de Deus. 

Louvor a Deus por sua Misericórdia

Salmo 99 (100), 2.3.4.5

R. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade 
perdura para sempre.

Aclamai o Senhor, ó terra inteira,
servi ao Senhor com alegria,
ide a ele cantando jubilosos! R.

Sabei que o Senhor, só ele, é Deus,
Ele mesmo nos fez, e somos seus,
nós somos seu povo e seu rebanho. R.

Entrai por suas portas dando graças,
e em seus átrios com hinos de louvor;
dai-lhe graças, seu nome bendizei! R. 

Sim, é bom o Senhor e nosso Deus,
sua bondade perdura para sempre.
seu amor é fiel eternamente! R.

Oração para concluir a Ação de Graças

Pres: Deus e Pai nosso, que perdoastes os nossos pecados 
e nos destes a vossa paz, fazei que, perdoando-nos 
sempre uns aos outros, sejamos no mundo instrumentos 
de paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

- Muitas vezes não nos comportamos como filhos e filhas 
de Deus. R. Mas Deus nos ama e nos procura.
- Aborrecemos nossos pais, professores e catequistas. R. 
- Brigamos e falamos mal de nossos companheiros de 
escola, de catequese e de comunidade. R.
- Fomos preguiçosos em casa, na escola, na catequese e 
não ajudamos nossos pais, irmãos e colegas. R.
- Fomos distraídos e mentirosos. R.
- Não fizemos o bem quando podíamos. R.

Ato Penitencial Bênção Final

Pres: Abençoe-nos o Pai, que nos adotou como filhos e 
filhas. Amém.

Pres: Ajude-nos o Filho, que nos recebeu como irmãos e 
irmãs. Amém.

Pres: Assista-nos o Espírito Santo, que fez de nós o seu 
templo. Amém.

Pres: O Senhor perdoou os vossos pecados. Ide em paz. 
Graças a Deus.

Segue canto final à escolha.

Anexo: Exame de Consciência

O Senhor disse: “Amai-vos uns aos outros, 
como eu vos amei”.

1) Tenho verdadeiro amor ao meu próximo, ou tenho 
abusado de meus irmaos, utilizando-os para meu 
proveito pessoal e fazendo a eles o que não desejo 
para mim mesmo? Tenho sido para eles causa de grave 
escândalo com minhas palavras e ações?

2) Tenho contribuído para o bem e a alegria dos demais 
membros da minha família, pela paciência e o amor 
sincero? Tenho sido obediente aos meus pais, respeitando-
os e ajudando-os en suas necessidades?

3) Tenho me confessado regularmente? Participo todos 
os domingos da Missa? Tenho frequentado a catequese e 
participado dos encontros com alegria? 

4) Tenho frequentado a escola e participado das aulas 
com respeito e responsabilidade? Tenho sido educado 
com os professores  e com os colegas?

5) Tenho feito minhas orações diariamente? Tenho 
demonstrado reverência e amor pelo nome de Deus, 
ou tenho ofendido a Deus com blasfêmias, juramentos 
falsos ou falta de respeito? Tenho desrespeitado a Nossa 
Senhora e aos Santos?  Tenho talvez outros deuses, 
como as riquezas, as supertiçoes, horóscopos, amuletos, 
confiando mais neles do que em Deus?

6) Tenho estado pronto para perdoar ou fazer as pazes, 
por amor de Cristo? Ou tenho guardado ódio ou desejos 
de vingança?

7) Tenho respeitado os membros da Igreja? Tenho 
respeitado aqueles que pensam diferente?
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